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Pedmluva k prvému vydání.

Pod jménem zisku, renty, tíok z kapitálu, nadhodnoty a

pod, diskutovali vášniv nárOíWioqpodii prospch,, jejž mohou
tnuti -vílaishiicí pdy nebo kapitálu, nebo. ttktef privilegovaní

národové bu z máto pla»euLé •prárée námfczdfciho delaUta, neb*
z rMiM postavení tjedné tídy spoieoniwti vzhledem k druhé
tídí, nebo -z niáSíW hospodáského rcwvoje jednoho národa
oproti národu druhému. J«ít> jest tento uáiteflp rotediován ve
velmi nerovném pomru m**í nozlsoné jedinc*, tídy a. národy
Jiíiatn&oé na výrob, bylo wfenicvtóo urinoho úsilí studiu tohoto
rtyaiéjSfbjo ozdlováraí u4ítícu * ijeho hospodáských a moráintch
dsledk, rovnž :ja!ko studiu zmti', nynéjíš hospodáské orga-

nizace spolenosti, které by mohly pivésti rovnomrnjší roz-

dlováni rychle se hromadícího bohateví, Otáosk* pa právuj na
tento .pírostek bohatství' apsoibík rondelení tfajpnudích bojov-

ník aa náodobotpodáfe rozliných Skol.

.Mezitím však .ve/lká otázka'! wCo tmiíme vyrábti a ja<k« nwto
zstala, v pozadí Národní hospodáství tak jak postupn vy-

rstá ae *vého •polovdeekébo stavu, více a- více se tnaíí státi

se vdou, vnovanou ztkoúmásttl lidských poteb a prostedku
k ukojení jích s nejmefižíni možným muioižs Itvlin energie— to ijest

kwáitce fysfeJBatfiS spiofle-aosi. AÍW-mAlte r^odtobopoiáW dkjjpciud

poamaío, ie to <jeet vlastním cfbwem wárod. hospodiástvi a toálo
se ijách tedy snažilo vypracovaiti svou -vdní z tohoto MedMt*.
HJaivwí peídmért •sotcSáfoví efltonomie — Wfí ho»po<Uení »nt0
potebnou k ukojení lidských poteb — jest nAJedk-em fofoo

poslednO pedraét, který nalezneme konkrétní farmou projed-

'

ttaný v národobosipodásikých kniháteh.

Následující- stránky jeou pfspvJcím k ásti tohoto širokého
pedmnetiu. Obsahují .rozebraní výhod, které by mohly míti civí-

Bsované spolenosti ze slouení prmyslové výroby • intensivním
zemdlstvím a ze slouení duševní práce a peci tlesnou.

Dležitost .takového spojení neunikl* pozornosti mnoha lidí,

zabývajících. *e studiem sociáito vdy. Bylo váioiví o torní dis-

polována ** ped 15tí lety pod jménem vzbarmonísované prá-
ce*, »int«grovaaé výchovy, atd. Bylo tvrzeno v oné dob, 4e
twsjvStí eumui celkového blahobytu miotao obdržeti tehdy, kdy*
rVáná amaMMricá, (Mrftmyiljvé & intelvktvalnf nmMnitil jest
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v 'každé spoleností sfcombhiovéino, a že lovk dává své nej-

lepší tehdy, ikdyž mže vaoviiti *své rznostnanné schopnosti
B&kolilkai zamstnáním na statku, v díln, toyárn, pracovn íí

stu-dovni/nai -míst, aby byú po celý život pikovati pouze k jed-

nomu- z tchto zamstnání.
V mnohem ,poizd,jáí dob, v klech, sedmdesátých, dala Her-

bert Spencerova evioluini theorie pvod- zajímavému dílu »The-
orie pokroku« od pana M. Michajlovského. ást, která pojednává
o pokraujícím, vývoji k diíiereneíací a ást, -která pojednává o
vývoji k integraci schopností a inností byly tímto rusEcým auto-

rem' rozebrány velice podrobné a hluiboce a Spencerova dife-

renciální formule byla jím náležit doplnna.
Konen nehfed k velkému picnete menáích dl, musím pipo-

menouti sugestivní knížeku pana J, R. Dodjge, statistika Spoje-
ných stát {Farm and Factory: Aids desived by AgricuHur»
brom Industries, New York 1886,) -V mí jest táž otázika probírána
s- praktického amecíkáttslltého hlediska.

Ped pl stoletím mohlo býti harmonické spojení zemdl-
ského a prmyslového rzamstnání a také doisc-vni a tlesné
prá-oe jenom vzdálenou touhou'. Podmínky, v nichž se tovární

systém sám nalézal, rowiž jako zaisaralé formy zeimid!Hs*vf,

jež v ,té diob pevláaúy, bránily usBcutenní takového spojení,

Synthetická výroba byla nemožná. Nicmén z&zraicné jojednod-u-

šení technických pochod jak v prmyslu, -tak' v zemdlství,
ásten zpsobené stéle vzrstající dlbou .práce — jak to
analogicky vidíme -v biologii — traruožnily toto syntihesi, a zjeivsiá

tendemoe k -slouení ládiskych inností stává se dne* zejmou
v moderním hospodáském vyvíjí. Tato tendence jest analy-
sována v následujících kapitolách, a zvláštní váha jest kladina
na ísouiSasné možnosti zemdlství, jež jsou illustrován,y mnoha
píklady, vybraaiýrai i rozliných zemí, a mimo to na malo-
prro-ysi, jenž dostal nový nápor novými zpsoby penášení
energie.

Podstatná ást tchto zkoumání byla uveejnna v roce 1888
až 1890 v Nineteeath C r'.ttry a ást. z nich re Fornm, Nicmén
tendence v tchto láncích oznaiené, byly bhem,' posledních
desíti i«t potvrzeny takovou adou dúkaiz, že bylo teba vlo-

žiti veliké množství nové látky, kcfežto kapitoly 'o- zemdlství
a maloobchodu byly ponechány beae ranny.

Pi této (píležlfostí vadáVám svj <fik v-yavtartelstwi Nne-
teenth Century a Forum za jejich laskavé dovioleai- k vytMtnU
ícMo Slánku v awwé forw a aké pátelm dtapfeovwte-

im, kteí má pomohli pi sbírání infornvacf o zemdlství' a
noaki prmyslu,

BromlVy, Kent 1898,

P. Kropolkío.



KAPITOLA PRVÁ.

Decentralizace prmyslu.

Dlba práce a její integrace, — Prmy-
slová zrunost se šíí. Snaha každého
národa v.yrá.bti si produkty, které po -

te buje. — Anglie, — Francie, — N-
mecko, — Rusko. —• Nmeckákonkuren-

c e v An gí ii.

Kdo by" neznal podivuhodnou kapitolu, kierou
Adam Smith zahajuje svoje pojednání o pírod a pí-
inách bohatství národ? I ti z našich souasných ná-
rodohospodá, kteí zídka obracejí se k dílm otce

národního hospodáství a asto zapomínají na ideje,

které je inspirovaly, znají tuto kapitolu napaml, jak

óaBo- byliai citována, a cpaílooiválna- Stala «e lánkem
víry a hospodáské 'djiny století uplynulého od! doby,
kdy ji Adam Smith napsal, byly k ní opravdovým ko-
menitáesm.

»BLba práce«, takové bylo heslo století, A dlba
a poddlba — neustálá dlba — úkon byla hnána
tak daleko, že lidstvo bylo rozdleno skoro na tak
pesn, odlišné kasty, jako kdysi 'v Indii.

'Pedevším jje >Vf$k.é ' irazlišotváni mezi výrobci a
spotebiteli ; na jedbé s.train mái-q^flonsuinující výrob -

ce
_
a na sfcram •druhé mállío vyrábiíítí spotebitel. Pak

jest mezi prvními celá ada pododdlení; dlnicí ru-

kou a pracovníci ducha pesn od sebe odloueni ke
škod obou; dlníci zemdlští a dlníci tovární;- a

v masse tchto posléze jmenovaných jsou nesetné,
od sebe oddlen stojící skupiny, že se zdá, jako by
moderním ideálem dlníka byl muž nebo žena ne-



sající žádného emesla, nemající žádného po-jia*

o prmyslu, který je zamstnává a schopni :po celé

dlouhé dni a po dobu ceiého života dlati stále tutéž

nekonen malou ást téhož pedmtu. Od tinácti let

až do šedesáti bude strkati vozík až k uritému bodu
dlní chodby, nebo bude vyrábti jakési péro k noži,

nebo snad i »osmnáctou ást špendlíku«. Je to již

jen obsluhovatel stroje uritého typu, pouhé živé ko-
leko z masa a kostí v nesmírném mechanismu, ne-

mající potuchy ani o podstat, ani o úelu (rythmíckých

pohyb.
Zruný emeslník jest jíž pouhým pežitkem mi-

nula, o kterém se íká, že jest odsouzen k vyhynutí,

Umlec, který nalézal estetickou radost v prácí svých
rukou, musí býti nahrazen lidským otrokem, otroí-
cím ocelovému otroku- A i zemdlský dlník, kte-

rý kdysi po své tžké prácí zotavoval se z únavy
v dom svých pedk, který ml býti domovem i jeho

dtem, který žil v lásce k pd ve stálém styku s pí-
rodou, i ten zemdlský dlník jest odsouzen k zá-

niku zákonem o dlb práce, íká se o nm, že jest

již anachronismem. Na farmách amerického Daleké-
ho Západu jest již nahrazován píležitostn najíma-

ným služebníkem na letní období a propouštn jest

na podzim. Stal se z nho tulák, který nikdy znovu
nespatí pole, na nmž jedenkráte y život sklízel.

»V nkolika letech bude to hotovou událostí,« praví

národohospodá, »také zemdlství se promní dle

zásad o dlb práce a o moderní prmyslové orga-

nisací,«

Naši národohospodái a naší politikové zaslepeni

jsouce výsledky dosaženými v našem století báje-
ných objev zvlášt v Anglii, dávají sg svými sny

o dlb práce unášeti ješt dále, Prohlašují, že jest

nutntí rozdliti celé lidstvo na národní dílny, z nichž

každá by mla svoji specialitu. Pouují ná* na p., že

Uhry a Rusko byly ipirodou pedureny produkovati

obílí, aby jím živily prmyslové kraje, íkají, že Vel-



ká Britanie musí zaopatovati svtový trh bavlnou,
železem, 'oceli a uhlím, že Belgie musí dodávati všem
vlnné zboží a tak dále. Co však fikám — u každého
národa, každý kraj musí míti svoji specialitu. Bylo
tomu tak od jistého asu a tento stav vcí musí trvati.

Díky ibomuto systému (byla1 izíslklána obrovská jmní a
jsou dosud získávána.

•Jak bylo prohlášeno, že bohatství národ.mí se
úhrnem zisk nkterými jednotlivci dosažených a že

ddlba práce umožuje ujsíiiutenití ty nejvtší výdl-
ky, nikterak se raepomýišleiia na to, aby bylá lidé

otázáni, zda svolují k tomu, aby stále bylí lidé pod-
robená takovéto specializaci a zda národy mohou
se spedaiisomti jako 'jedtaotiiví diníoi, Theorie byla
pro dnešek dobrá, K -ecmi se znepokojovati (zít-

kem? Zítek pinese svoji vlastní heorii.

Toto úzké pojetí života, které (považuje zisky za
jediné hybné síly lidské spolenosti a umínná víra,

že to, co dnes existuje, potrvá navždy, neshodují se

s cílem lidského života. Život jde jiným smrem. Není
pochyby, že nikdo nepope, že díky specialísací, m-
že výroba dosáhnouti velmi znaného rozvoje, ale

práv tou mrou, jakou práce požadovaná na dlníku
v dnešní prmyslové organisaci se zjednodušuje a

ueni jí stává se snadnjším a následkem toho celá

práce jednotvárnjší a nudnjší — tou mrou roste

u jedince touha po zmn v práci, aby mohl použíti

všech svých schopností.

Lidstvo zpozorovalo, že celek nemá z toho nijaké

výhody, pipoutá-li njakou lidskou bytost na celý

její život na urité místo v díln nebo v šacht, že
mu z toho neplyne žádný zisk zbaví-lí ji práce, která

by ji udržovala v pímém styku « pírodou, dlala
z lovka uvdomlou 'ást velkého celku, dovolovala

mu bráti úast na svrchovaných radostech vdy a.

umn, svobodné práce a tvoení. Poíná se chápati,

že jen tehdy bude lovk schopen dáti spolenosti
vše, co jí mže dáti.
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A národy také odpírají specíalisovati $». Každý
lid má svoje zvláštní chut a ruzaé íklony,- mnoho-
tvárné poteby a prameny a velice rzné schopnosti

a vynalézavou moc. Také území zaujaté každým ná-

rodem jest nejpestejší složeninou pd a podnebí, hor,

planin á údolí, pispívajících k ješt vtší rozmanitosti

•ras. Rznost, tof charakteristický tah každého úze-

mí a jeho obyvatel a tato rozmanitost psobí i na roz-

maniost zamstnání. Zemdlství vyvolává k životu

prmysl- a prmysl oživuje zemdlství. Jsou neod-
dlitelný a jejich, kombinace, jejích úzce spiatá spolu-

práce jest schopna dodlati se ohromujících výsledk.

Jakmile odborné vdní stane se všeobecným a

mezinárodním a nemže býti nadále monopolísová-
no, nabude každý národ možností použíti všech roz-

manitostí svých energií ke všem rzným pracem pr-
myslovým a zemdlským. Vdní nezná umlých po-

litických hraníc. Stejn je tomu s prmyslem a dneš-

ní lidstvo usiluje o to míti co nejvtší možné množ-
ství rozmanitých prmysl, seskupených v každé ze-

mi, v každém oddleném kraji po boku podnik ze-

mdlských.
Takto poteby lidských skupin odpovídají pote-

bám jedince a kdežto doasná dlba funkcí zstá-
vá nefjis-tjší zámlkou úspchu iosamoc

;
einých podnik,

jest trvalá dlba odsouzena k zániku, Tíhne k to-

mu býti nahrazena rozmanitostí prací duševních, pr-
myslových a zemdlských, odpovídající rzným
schopnostem jedince tak dobe jako rozmanitostí
schopností, které nacházíme zastoupeny v každé vel-

ké lidské skupin, J

Také jakmile se odvrátíme od scholastiky naších

píruek, abychom zkoumali lidský život v jeho cel-

ku, brzo — aniž bychom zavrhovali dobrodiní do-

asné dlby práce —• pijdeme k tomu názoru, že
jest nejvyšší as hlásati integrací práce,"

Až dosud národcmospodáství trvalo na dlb
práce. My žádáme integrací a dokazujeme, že



ideálem spolenosti — to jest koneným cílem, k n-
muž spolenost jest již na pochodu — jest spolenost
integrované práce, spolenost, v níž každý jedinec

koná prácí jak runí tak duševní, kde každý zdravý
lovk jest dlníkem a kde každý dlník pracuje na
poli i v díln. Ideálem jest spolenost, v níž každá
skupina jedinc, dostí etná, aby disponovala uritou
rozmanitostí pírodních bohatství — af již jest to ná-

rod nebo lépe ješt njaký kraj — vyrábí a spote-
buje sama nejvtší ást svých zemdlských i pr-
myslových výrobk.
Za tchto podmínek nebude ovšem výmna vylou-

ena. Naopak, mže nabýti ješt vtší dležitosti.

Ale nebude to j^.ž ona nucená výmna, hlavní pí-
ina válek, — kterou dnes vidíme mezi národy, %

nichž snaží .se jeden vykoistiti prmyslovou opozd-
nost druhého. Bude to zvlášt výmna lidí, idejí, v-
dní, popud, píklad k napodobení a pedstihování,
A co se výrobk týe, omezí se výmna spíše na vzá-

jemné zasílání produkt, splozených duchem té i
oné historické cviiisace, nebo spíše jen tch, které
nutn' zstanou om"ezny na uritá pásma, urité pod-
nebí.

Dokud zstane spolenost organísována zpsobem,
•který miaijetaiíkm pdy >a kapitálu dovoluje pod! »-

cbraiiiou startu a historických práv pivtetovaiti si

pebytek Bdšké výroby, nebude se zajisrté moci po-
dobná zmma úpln pnoivésti. 'Ale souasný prmy-
slový systém, založený na neustálé specíalísací prá-

ce, sám v sob fíž nese zárodek svo$í záhuby. Pr-
myslové krise, které se sávají ím dále tim vážnj-
šími a delšími a 'jfimž zbrojemi a války — dsledky to

soudobé organisace — dodávaijí ješt ostejšího cha-

rakteru, iní' udržení dnešního zízení den zle dhe
obtížnjší, A každlá krise nám pibližuje okamžik,
kdy celý náš systém individuelního vlasttócíví

a výroby bude otesen až do základ vnitními
zápasy, jejíchž vtee n»bo mén násilný chajrakjter
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bude záviseti od více neb mén dobrého rozumu
dttie&nich príviileéavanýoh -tíd1

.

Pravím však také, že veškero socialistické snaženi

o urovnání souasných pomr mezi prací a kapitá-

lem ztroskotá, nebude-lí poítati s tendencí k inte-

graci shora vytené. Tyto tendence, dle našeho mín-
ní, byly dosud píliš pomíjeny od rzných socialisti-

ckých škol. Ale bude nutno všímati sí jích. Reorga-
nísovaná spolenost musí se vystíhati tohoto omylu
specialísace národ pro výrobu hospodáskou a pr-
myslovou. Každý národ musí poítati sám na sebe,

aby sí zajistil svojí výživu a také vtšinu nezbytných
surovin, -Musí nalézti ten nejlepší prostedek, jak

slouiti zemdlství s prmyslem, polní práce s de-
centralizovaným prmyslem, a musí poskytnouti

všem '»celistvou výchovu«, která jedin -— uíc zá-
rove vd í emeslu již od útlého mládí — mže
spolenosti dáti muže a ženy, kterých opravdu po-

tebuje, Jedenkaíždý národ sobstaný svým zem-
dlstvím a svým prmyslem; jedenkaíždý jedinec, v-
nující se souasn zemdlské í jakékoliv prmyslo-
vé prácí j každý jednotlivec, spojující vdecké poznat.

ky se znalostí nkterého emesla, — tof je, tvrdíme

my, dnešní tendence cívílísovaných národ,

Nadobyejný rozvoj prmyslu Velké Britanie a

souasný ' vzrst mezinárodního obchedu, který v o-

brovské míe dovoluje dnes transportovati suroviny

a plodiny k výživé, jsou píinou dojmu, že urití ná-

rodové západní Evropy byly urení státi se prmy-
slníky celého ostatního svta. íká se, že mají potíže

zásobiti svtový trh továrními výrobky a budou z ce~

lého povrchu zemského dostávati výživu, kterou ne-

mohou- žáldiati na vksibní pd, rovnž i suroviny, px^
Webné jejich továrnám. Stále rostoucí rychlost za~

oceánské dopravy a den -ze dne lepšící se podmínky
plavby pisply ksesílení tohoto mínní.
Kdybychom uvili nadšeným obrazm svtového

obchodu, nartaným Neumannem Spallartem — sta-
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íi#tik»m. a možno íci básníkem svtového obchodu,
-~ skoro bychom bylí * to upadnouti do cxtase nad
obdrženými výsledky, »Pro£ bychom pstovali obílí,

diovali b!ovtzí dobytek a slkopce. nutili se k namá-
havé rolnické prácí, peliv pozorovali oblohu ve
strachu ped špatnou sídizní, když mžeme, s mno-
hem menší námahou, dáti si dováleti, hory obilí z In-

die, Ameriky, Uher nebo Ruska, maso z Nového Zé-
landu, zeleninu z -Azor, 'brambory i Kanady, hrozny
z Malagy atd?« TaJk uvažuje se v Anglii, Á k tomu
se dodává! »Již dnes, i v té nejskrovnjší domácností,
skládá se naše potrava z produkt, dovezených- x ce-

lého svta. Odv náš zhotoven je a vláken vyrostlých

a z vlny, nastíhané v« váecfo koninách svta. Ame-
rické a australské prérie, 'asíjiké hory a stepy, ark-

tícké 'ledové koniny, africké poušt a propastá oce-

ánu, tropy i zem plnoního slunce jsou našimi po-
platníky. Všechny lidské racy pispívají svým dílem

k naší výživ a našemu pepychu, na naše nejjedno-

dušší i nejbohatší odvy. A z* to výmnou zasíláme

jitu výrobky,, . zplozené naáí svrchovanou . inteligencí,

našimi technickými vdomostmi, naší mocnou schop-

ností organísovatí prmysl a obchodí Není-liž -to bá-

jený pohled na tuto složitou sít ilé výmny, která

se vyvinula v nkolika Jétech a rozprostela se po
celé *emí7« Možná že bájený, n*ní-lí to ale .-jen

vzdušný pelud? Za jakou cenu bylo doeaženo tchto
výsledk? A jak dlouho to mže potrvati?

Vratme se o sto let zpt. Francie byla Napoleon-

skými válkJatmí vykrvácena a její mliaidý prmysl, který

poéal rsti, koncem pedcházejícího století, byl zni-

en. Nmecko, Itálie byly na poli prmyslovém bez-

mocný. Pravda, že armády Republiky zanesly do nich

smrtelnou ránu (duchu) poddanství, ale s návratem

teake oživen byl i umírající režim a jak víme, Jsou

poddanství a veliký moderní prmyslový rozvoj ne-

srovnatelný. Strašlivé války mezi Francií a Anglií v

létech 1792—1815, které jsou asto vykládány dvo-
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dy isté politickými, mly význam mnohem hlubší,— vý-znani hospodáský,*) Byly to 'války o svrchova-
nost Anglie ve svtovém obchod, války proti fran-

couzskému obchodu a prmyslu. — a Velká Britanie
v nich zvítzila. Stala se vládkyní moí. Bordeaux
nebylo již soupeem Londýna a rodící se francouzský
prmysl zdál se býti zardoiišen,

Podprována jsouc mocným podntem, daným v té

dob pírodním vdám a technolologíí velkými obje-

vy a vynálezy a nenalézajíc vážných soupe v Evro«

p, poala Anglie ve velkém rozvíjeti svj prmysl.
Stalo se -heslem vyrábti co možno v nejširší míe a

v obrovském množství. Potebné lidské síly byly na-
lezeny v selském lidu souasn vypuzeném s jeho

pdy a pipoutatoém k mstm vnadidlem vysoké
mzdy. Byly stvoe-ny potebné 'stroje a anglická

výroba továrního zboží inila obrovské, pokroky.
V mén než sedmdesáti létech — od Í810—-1878 —
tžba uhlí stoupla z 10 na 133 milion tun; dovez
surovin stoupl z 30 na 380 milion tun, a vývoz vy-
robeného zboží z 1100 milion frank na„5 miliard.

Tonáž obchodního lodstva byla skoro ztrojnásobena.
Bylo postaveno dvacet tyi tisíc kilometr železnic.

Je zbyteno pipomínati, za jakou cenu bylo do-

saženo tchto výsledk: Strašlivá odhalení parlamen-
táních komisí v létech 1840—42 o hrozných pom-
rech dlnické tídví a líení o únosech d-tí, které za-

vírali v bavlnáských továrnách a rozsáhlé statky

stavší se pouští po vyhnání zemdlc, jsou ješt
dnes v erstvé pamtí. Budou tam trvalými pomníky,
aby ukazovaly, jakými prostecEky zakoenil se pr-
mysl v Anglii.

Ale v rukou privilegovaných tíd nahromadilo se

bohatství s rychlostá nepedstavitelnou. Neuvitelná
bohatství, udivující cizince v nkterých domech v

*) I, R .SeeJiey, v Uhle Expsaisíian. of Englanwí .rozšiuje tato mí-

nní na všechny války f:ancoivzsko-angliciké ve sito-leti XVIII.

Viz kapitolu II, Bazn, pekl.
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Anglií, poala býti hromadna v této dob. Drahý
zpsob života vysoké buržoasie, který psobí, že
mnohý, na kontinent považovaný za bohatce, zdá se
míti v Anglií jen dosti skrovné jmní, byl zaveden b-
hem tohoto období. Zdanné jmní spmo bhem po-
sledních ticeti let se zdvojnásobilo a anglití kapíta-
listé od r, 1810—1878 umístili v cizin v prmyslo-
vých" podnicích a ve státních pjkách celkem ne
mén "než 1,1 12,000000 liber, skoro 2.000,000,000
Uber.*)

Anglie si však nemže navždy uchrániti monopol
prmyslové výr Oby, Ani prmyslové vdomosti, ani
duch podniká vosti nemže vn zstati privilegiem
britských ostrov. Nutn, fatáln pekroí La Man-
che a rctzšíí se po pevnin. Velká Revoluce stvoila
ve Francii poetnou tídu sedlák vlastník, kteí íiž

po pl století tší se pomrnému blahobytu anebo
ma.H alespo zajištnou práci, Proletáské ady ve
velkomstech zvtšují se pomalu. Ale revoluce sted-
ní tídy v létech ^1769—1793 utvoila jíž Pozdil mezi
sedlákem vlastníkem a venkovským proletariátem a

podporujíc prvého na útraty druhého, nutí zemdlce,
postrádajícího- krbu i pdy, opustiti svoji ves a utvo-

iti takto prvé jádro dkúctva, vydaného na milost

prmyslník. Na druhé stran pak i majetní sedlácí.

když se bylí tšili njaký as nepopiratelnému bla-

hobytu, poínají cítiti krutost doby a jejích dti jsou

nuceny hledati si zamstnání v továrnách.

") Více než v miliardy (2.25O.0Ó0.O0O" ír.) obná-si dnes ronf
dchod, 'Oficieln fconstatowanvý, který doktáivají flcaipítaJBbté «5>o _

jemétto království *cf!fco z oibíijoter, zapjených ízným státiw

a cizím žeJezrcniíti spolenostem. To se ale ješt neví, na kolik

miliard páí se píjmy anglických kapitaliatfi z& spolenosti pro
mos'j5ií dopravu ceii-ho svéla a na amerických jezerech, z ka-

bel, maják', viaiíi róašienýh anglických banl^ z území v
Americe zakoupených pro spekulací, z pjek mstm v Evrop
a Americe, z pojišovacích sjK>!emosití a kiomeám z prmysliu
celého sv*ta. Viní toliko, že tato íslice musí býti oforovs-ki. Viz
deatek A,
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Zajisté, že války a Revoluce -zadržely vývoj pr-
myslu, ale tento dosáhl bhem druhé poloviny XIX.
staletí opt svého rozmachu, postupoval, a dnes,
prese ztrátu Elsasika, éní Francie již prmyslovými
výrobky poplatná Anglii, jako byla ped padesáti Je-

ty, Dnes vývoz továrního zboží dosahuje tetiny vy-
vozit anglického a více než tvrtina tohoto vývozu j«

zastoupena výrobky textilními, kdežto textilní* im-
port hlavn obsahuje nejjemnjší tkaniva bavlnná a
vlnu -— ásten znova vyvážené po zpracování — a

malé množství zboží vlnného,

Francie dokazuje takto snahu zplna hraditi pote-
by svého konsumu a v prodeji továrních výrobikú zdá
se nepoítati tak na své kolonie, ale zvlášt na boha-
tý odbr ze svého vlastního trhu.*)

Nmecko jde toutéž cestou. Od války x. Í8?0 pro-
dlal jeho prmysl úplnou reorganisaci, Strojrtíctví

jeho byta velmi zlepšeno a jeho vera vyroste továr-

ny jsou vtšinou opateny stroji, pedstavujícími- »po-
slení slovo technického pokroku. Má velký poet
dlník a technik, kterým' se dostalo odborného a
vysoce vdeckého vzdlání, a v armád uených che-

mik, fysik a inženýr nalézá jeho prmysl mocnou
a inteligentní oporu.

V celku • poskytuje dnes Nmecko pohled na
národ, jsoucí v period vyšinutí a nadaný všemi síla-

mi mládí ve všech oborech života. Ped padesátí létv

bylto odbratelem angládkýcih výrobk továrních.

Dnes je jíž ijejím soupeem na evropském a asijs>ké»m

trhu a vzhledem k rychlosti jeho prmyslového
rozvore stájvá se jeho .kkjinfouretn.ee ím dále ciieltnjší.

Zrodívší se v severozápadní Evrop, šíí se hnutí

prmyslové výroby na východ a jihovýchod, zabírajíc

stále vtší,okruh, A -tou mrou""H»ík<m roste k výcho-
du a proniká do mladších zemí, zavádí tam všechna
zdokonalení, jež dalo mu století vynález mechaiú-
"""*]

Via áTáa+íik B.
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itých a chemických, erpá z vdy všemožnou pomoc
prmyslu a nalézá obyvatelstvo chtivé pivlastniti si

poddila výsledky moderních výzkum. Nové nme-
cké továrny poínají tam, kam Manchester došel po
celém století pokus a tápání a Rusko vychází od bo-
du, kterého dnes dostihl Manchester, Belgie, Sasko,
Když došla na ada, emancipuje se od západní Evro-

py a rychle poíná vyrábti všechny pedmty kdysi
mu dovážené tu -z Anglie, neb z Nmecka.

Miožná, iže ochranná cla podporují 'ásten roze-

ní nových prmysl, — vždy na útraty ostatních

prmysl, jsoucích, na cest rozvoje, a vždy brzdíce

pokiroky již" stávajících. Decentnalisac.e prmyslu
dje se však neustále, a! již jsou ochranná cla i nic
— ba možno íci pes ochranná cla Rakousko-,

Uhry, Švýcary a Itálie jdou touže cestou: rozvíjejí

svj národní prmysl; Spanly a i Srbsko brzo se

pipojí k rodin prmyslových národ. Dnes i Indie,

BrasiHe a Mexiko pomocí vdy a kapitálu anglické-

ho a nmeckého budují prmysl na vlastní pd,
Konen zvedl se práv strašný konkurent všem
prmysdovym národm Evropy v republice Spoje-

ných Stát. Tou (mrou, jafléou se sevšeobeclíuje

odborné vzddání v tomto nakupeni 85 milion
lidí —' a celá výchova je dnes ve Spojených Státech

ízena tak, že rozšiuje plnýma rukama technícko-

vdecké vzdlání — toumrou rostou tam továrny,

a tyto rostou s takovou rychlostí — americkou rych-

lostí — že ode dneška za nkolik let, trhy doposud
všem otevené, budou, zaplaveny americkým zbo-

žím;. Konen vynoili se již v Japonsku a již i v ín
dva noví tak silní soupeové, že Evropa a Amerika
za pl století bude se miuseti zcela -zící choutek za-

plaívovati sivým zbožím trhy tchto dvou zemí. Zda
podaí se jim, jen ubrániti pro sebe trhy v ostatních

ástech Asie?
Pominul již monopol národ, které byly prkopní-

ky prmyslu. A ntfbude znovirzízen prese všechna
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keovité úsilí, aby se zachovalo jejich kdysi privile

gované postavení. Musí býti hledány a nalezeny nové
cesty. Minulost žila; nepodaí se jí již nikdy oživiti.

Než pokroíme dále, chci nkolika ís-Hcemi uká-
zati makav pochod prmyslu na Východ. Abych za-

poal, vezmu za píklad Rusko. Ne proto, že je lépe
znám, ale (protože tato zem je posledním píchozím
do prmyslového svta.
Je tomu padesát let, co bylo Rusko považováno za

•typ národ zemdlských, odsouzených' samou pí-
rodou žívítí ostatní národy a odbírati ze západu' po-
tebné výrobky továrního prmyslu. Bylo tomu tak

ovšem v té dob' — ale není tomu však tak ani již

•V roce 1861, v roce zrušení poddanství, mlo Ru-
sko s Polskem pouze 14.060 prmyslových závod
vyrábjících ron hodnotu 296 milion rubl (kolem
miliardy korun). Dvacet let na to stoupl poet zá-

vod na 35.160 a jejich; roní produkce srtaia se ty-
ikráte vtší; dosáhla 1,305,000.000 rubl (kolem
3500,000.000 K); a v r, 1894, tebaže nejsou vzaty.do
potu malé rukodílny a všechen prmysl podrobený
nepímé daní {cukr, lihoviny, sirky) dosáhla celková

produkce 1,,760,000.000 rubl, to jest více než 4 a
pl miliardy korun. Nejvýznanjším rysem ruského
primysilup je, že, a poet dlník zaonsitniainých v to-

várnách od r, 1861 se nezdvojnásobi! (v v. 1894 bylo
jich 1,555.000, v r. 1907 1,723.200), byla produkce pi-
padající na dlníka více než zdvojnásobena v 33 le-

tech: v hlavních prmyslech byla ztrojnásobena.

Stední byla v r. 1861 a to 1750 K ron a stoupla

v r. Í894 na 4070 K za rok.*)

*) Za poisiledni léta. od války s Ja>p<mske.nr, jsou ísia nejistá.

Zdálo se nicmén, Že- r. 1910 bylo v carství, vetni s~prmy*]y
platícími potravní da. 19.983 závod zamstnávajících 2,253.790

osob a jevících roní produkci 4.565,400.000 rubl. A -tchto

.prftmyslových závod, .jsotucíah pcá komtrofcu továrjiBcfi imsipek-

toí ítalo se -ve vlasftnim enrotpsk&m Ranku, Polsku a- tye-ah
severních karvkaiK&ých iprortmcMcfo na 15.720, zamstná/vadících

1,951.955 'dlník, z nichž bylo 1.227,300 muž, 521.236 žen a

203.359 détí.
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Tento vzrst výtžku dlužno piísti hlavn zdoko-
nalení strojníctví.

iVezmeme-H nyní v úvahu nkteré odbory samy o
sob, zvlášt textílMctVí a strojní prmysl, objeví se

nám pokrok ješ-t patrnji. Tak uvažujeme-lí devate-
náct let pedcházejících roku 1879 — kdy dovozní
clo sfrouplo asi o 30 procent a definitivn byla pijata
ochranáská politika — vidíme, žé i bez ochranných
cel byla úhrnná bavlnáská produkce ztrojnásobena,

zatím co poet dlník zamstnaných, v tomto pr-
myslu stoup! jen o 25 procent. Roní výroba každého
dlníka stoupla z i080 K na 2810 K. Bhem následu-

jících devíti let (1880—89) byla roní produkce více

než ztrojnásobena: dosáhla jist úctyhodného ísla
1.180,000,000 korun a 160000 tun. Od té doby se

produkce v letech 1890—1900 znovu zdvojnásobila.

Množství surové bavlny zpracované v továrnách car-

ství stouplo z 255,000 na 520.700 tun a poet veten
z 457,000 na 6,646,000 v r, 1900 a na 8,306.000 v roce

Í910, Dlužno poznamenati, že pi 165 milionech oby-
vatel národní trh pro tyto ruské výrobky je teko-ka
neomezen a že mimo to jsou vyváženy do Persie a

stední Asie.*)

Pravda, e nejjemnjší kvality pedené bavlny a

nitf k šití ješt musí býti dováženy. Ale Lancashirské

továrny brzv dobe si to zaídí: instalují .práv svoje

prádelny v Rusku, Rozsáhlé prádelny, vyrábjící nej-

jemnjší kvality píze byly již v Rusku oteveny po-

mocí anglického kapitálu a anglických inženýr, rov-

nž jako továrny na jemný ocelový drát na esání
bavlny. Kapitáí je mezinárodní a pekroí hranice,

at jíž. jsou kde ochranná cla nebo ne.

*) Rotní dovez suitoví tavloy se eteu Asie a' Zakavkaiska

tvtiH pr*vid«1n asi desítlnu -všeho importu suwíé bavlny

[26.065.000 K prortl 286,155.000 v r. 1910), Rusové xvreMi v Tur-

J«e«ta»ú plivni ipíatataíBe bavtoy *m*iríe&é; 'ptoit i první závody

na tídni a lisování. Poroérná lice bavlny nwkébj pvodu a

dobrá IcvaKta indická upoiícaíy pózornosí bHskélw zástupce

na vystaví v Ní2nfm Novgoro v rocs 1897 a tento p tom po-
dává dlouhou správu.
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Zrovna tak je tomu s vinastvím, V tomto oboru je

Rusko pomrn pozadu. Avšak závody pro esáni,
pedení a tkaní vlny, vyzbrojené nejlepšími moderní-
mi stroji, rostou rok od roku jak v Rusku, tak i v
Polsku, budovány jsouce od prádelník anglických i

nmeckých a belgických', takovou mrou, že dnes
tyi ptiny obyejné vlny o rovnž tolik jemnjší
vlny, již možno obdržeti v Rusku, je esámia a pe-
dena v zemí samotné; ipouze jedna ptina ae vy-
váí pes hrainie.

Doby, kdy bylo Rusko známo jako zem vyvážející
surovou vlnu, náležejí neodvolateln minulosti.*)

Co se 'týe prmyslu strojního, .nemožno vbec
srovnávati jeho dnešní situaci se situací v r, 1861
nebo i 1870., ponvadž celý tento prmysl vyvinul se

bhem posledních 35 let. V pelivé zpráv profesora
Kírpíeva prohlašuje tento, že možno posouditi ui-
nné pokroky dle v Rusku dostihnuté dokonalosti v
konstrukci nejdokonalejších lokomotiv a dle výroby
vodovodních potrubí, které dobe snesou porovnání

s rourami vyrábnými v Glasgow. Dík anglickým a
francouzským inženýrm v prvé a v druhé ad tech-

nickým pokrokm dosaženým v zemí samotné, nemá
Rusko více zapotebí jakoukoli souást ke svým že-

leznicím. Dle nkolika zpráv britských konsul víme,

že, co se týe hospodáských, -stroj, mohou ruské
pluhy a žací stroje vítzn konkurovati se známkami
americkými neb anglickými, V letech 1880 až 1890

Široce rozvinul se tento prmyslový odbor y jižním

Rourali — ve form Vesnického prmyslu, který dl-

Juje za žívoft technické ilcole v Krasmo Ufimsku vy-

držované zemstvem — a zvlášt v rovinách pozvolna

se sklánjících' k moi Azovskému. O tomto' kraji

píše anglický místokonsul Green ve zpráv z r, 1894:

;>Miíim>o cJsmá neb dsiti velkých pmyslovýcih závo-

*) Roní 'produkce 1037 prádelen víny v Rusku a Polsku
(149.850 diJnák] bvla v t. 1894 odhadnuta na 290 milion korun,
r. 1910 na 600,000.000 kírum.
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d je celý konsulární obvod poset malými strojnický-

mi dílnami zabývajícími se zejména výrobou hospo-
dáských stroj a nástroj a majících vtšinou vlast-

ní slévárnu . . . Msto Berdyansk mže se dnes chlu-

biti, že má nejvtší dílnu na stavbu žácích stroj \

Evrop, schoprao-u postaviti ron na 3000 stroj.

Pipomínám, že uvedená ísla zahrnují pouze zá-

vody, jichž roní produkce pesahuje 4800 K a není

v tom tedy obsažen obrovský poet malých domá-
cích a vesnických dílen, které se rovnž rozmohly
po boku velkých továren a dílen. Domácí prmysl
— tak charakteristický pro Rusko a jemu pro dlouhé
zimy tak nezbytný — zamstnává dnes více jali

7,500.000 sedlák a jích celková produkce byla ped
nkolika lety odhadnuta na více než iní úhrnná pro-

dukce všeho velkého prmyslu: dosahovala 4 miliar-

dy, 350,000,000 K- Budu mfti pozdji píležitost vrá-

titi se k itoonuto pedmtu, proto budu iny-ni zdržen-

livým ve statistice a spokojím se s podotknutím, že
i v hlavních prmyslových provinciích Ruska, souste-
dných, tortem Moskvy, representuje domácí tkal-

covství látek urených pro obcho 'ritáná cenu

110,000.000 'korun a že í v seveomím Kavkaze, kde
domácí maloprmysl je novjšího pvodu, je v sel-

ských slaveních um 45,000 stav vyrábjících :ron
za 5 milion hedvábného aiboží.

") Zpráva míjtdkottaula Greeroa v The Economisí, 9. fenvnn
1894: »2acf stroje specielního íto prodávané za 360—410 korun,

jsou s-oUtdnž koiwnuovány a ipracujf lépe než stroje a.n.glí-cké tiiefc

americké.' V r. 1893 V 'jediném -tomto ókršku bylo prodáno 20.000

žactch strúj&V 50.000 pluh aAá., 'pedstavujícíeh cenu 20 miMon
korun. Boz- opravdu pobibitivnloh záJcon, íaižžiíjicích cizf su-

rové železo (dva a ipflíiásobná jíhio ceoa na trnu, londýnském),
byl by se 'byl tento prmysl rozvinul jeSlé více. Aby však byl
chránn železáský prmysl Uralu (což má ©statné za výsled-eír

to, že' zstal na; zastaralých formách), je uloženo do ^2'"K na
každou íumti dovezeného surového" železa. Smutné následky béxo
poliííky pro *em-!slvi, železnice a ruský státn-i rozpoet byly
podrobná vyloženy v ruském díle A. A, Raziga' Železáský
prmysl svta, Petrohrad- 1896 (rusky). /
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Hornický prmysl pes pemrštné ochranarstvi
a vzdor konkurencí deva a petroleje jakožto topiva*)

zdrvojmásobil v ruském carstv v r. 1896—1904 tžbu
uhlí a v Polsku ji zetveronásobík") Skoro veškerá
ocel, železo a surová litina v Rus/ku spotebovaná
je vyrobena v zemí. Dovoz neiní ani desetinu spo-
teby a osm ruských továren vyrábjících ocelové
kolejnice je dosti siln organisován, aby mohly
vrhnouti ron na trh 300.000 tun 'kolejnic. (Víz do-

datek)
Není tedy divu, že dovoz továrních výrobk jest v

Rusku bezvýznamný a že od r, 1870 — to jest devt
let ped povšechným zvýšením cla — je pomr tchto
hotovených výrobk k celkovému importu stále

menší. Tyto výrobky tvoí nyní pouze ptinu dovozu
a jenom náhodou stoupnou na tetinu, jak tomu bylo

v roce 1910 — v roce nejvtšího importu, Kdežto
v r. 1872 byl import z Anglie do Ruska odhadován
na 400 milion korun, je v letech' 1894 až 1909 pou-

hých' 165 až 270 milion, V tom je opravdu tovární-

ho zboží o nco mén než za 50 milion korun —
ostatek jsou potraviny, suroviny nebo polozpracova-

né látky (kovy, píze atd.).

Ve skuteností import zboží v Anglii samé vyrá-

bného kles! v desetí letech ze 210 na 120 milion
korun, taikže hodnota tchto výrobk do Ruska im-

portovaných" redukuje se v r. 1910 jen na následující

nepatrná ísla: stroje 32 milion, bavlnné zboží a

bavlnná píze 9 milion, vlnné zboží a vlnná píze

12 milion, chemické výrobky 5 milion. Ale klesáni

ceny dovozu zboží anglického pvodu je ješt fra-

pannjší. Tak v r. 1876 dováželo se do Ruska 400,000

") Z 1,500 paruifofi feráiwiícttoh ruisásJé eky, užívá tvrtina petro-

leje -a polovina dfvi jatóta .paliva; dfví je také hlavním palivem

na drahách, v hutních závodech Uralu,

"} VýtSíele fryí v t. 1910 24,146.000 turt v evroipdkém R>iw1m*

a 1,065.000 tun v Sibii.
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tun anglických koni a platilo za n 150 milion,
kdežto v r, 1884 'bylo tam sice dováženo totéž množ-
ství, ale cena jeho inila jen 82 milion. Totéž po-
klesnutí cen nastalo u všeho dováženého zboží, te-
baže ne y takovém rozsahu.

Byl by to hrubý omyl viti, že zmenšení cizího

dovozu dlužno piísti hlavn zvýšení ochranných
cel. Správnjší výklad je v. rozvoji národního prmy-
slu. Není pochyby, že ochranná cla spolu s ostatními

píinami vlákala nmecké a anglické prmyslníky
do Poska a do Ruska, Lodž, polský Manchester, je

zcela nmecké msto a ruské obchodnické roenky
jsou plny anglických a nmeckých jmen. Nmetí a

anglití kapítalísté, anglití inženýi a dílovedoucí
pesadili do Ruska ze svých zemí zdokonalené pá-
delnictVí bavlny; nyní pracují, na zlepšení prmyslu
vlnaského a strojního, zatím co Belgiané zdokona-
lili neobyejn v nkolika letech hutnictví v jižním

Rusku, O tom není dnes jíž pochybností — a mínní
toto je sdíleno netoliko národohospodái, ale i ne~

jedním ruským prmyslníkem —• že politika svobod-
ného obchodu nezastaví již další- vzrst ruského pr-
myslu. Zmenšila by pouze obrovské zisky nkterých
prmyslových kategorií, které nedosti zdokonalují

svoji techniku a poítají s nízkou mzdou, dlouhou
pracovní dobou a pedevith poítají na státní objed-

návky.

Jakmile jednou podaí se Rusku nabýti více svo-

body, dožije se prmysl ješt rychlejších pokrok.
Technická výchova, proti které, podivno, vláda tak

dlouho systematicky bojovala, vyvine «e a rozšíí

velmi rychle. Se svými pírodními prameny a svým
pracovitým mládím, které již nyní pokouší se spo-

jiti si vdu a dílenskou prácí, uzí Rusko v nkolika
letech svoji produktivní sílu zdesateronásóbnnu. V
prmyslovém oboru tvoí ono ze sebe. Bude vyrá-

bti vše, eho mu teba, zstávajíc pi t o rit

národem zemdlským,
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Ze 112 milion obyvatel evropského Ruska pra-
cuje nyní v továrnách a dílnách jen pldruhého mi-
ionu muž a žen a 7H mil. pracuje souasn jak v

prmyslu, tak pi zemdlství. Kdyby se 'toto íslo

ztrojnásobilo, nepíesfiiaflo by býti ješt „Rusko zemí
zemdlskou; kdyby se všaík ztrojnásobilo, nebylo

by jíž místa pro importované továrenské zboží, nebof
zemdlský národ mže si je lacinji vyrábti, než
zem, které živí se potravinami kupovanými v ci-

zin. Nezapomínejme, že nco.pes milion muž, žen
a dti, z nichž jest jenom 300.000 dosplých muž
pes 18. rok vku, vyrábí veškeré textilní výrobkv
Anglie, Skotska, Irska a Walesu, že tito dlníci ob-

sluhují 53,000.000'veten a více než 700.000 stav to-

liko v bavlnáském prmyslu a že Spojené králov-

ství vyráblo bhem posledních lei tak obrovské
množství látek všeho druhu, že odhadovala se jeho

roní produkce na více než 6 miliard, z ehož nad 3
miliardy bylo exportováno.*)

*) Uvádím zde úední ísla-, která byla uveejnna! pro r. 1908;

V celím 'bavlnáském prmyslu pracovalo jen 220.563 muž
(i s hochy], 262.245 žen a 90,061 dvat, nedosáhnuvších ješt
18 lei. Výroba byla následující: šedého nebíleného bavlnného
/bolí 5,,B70 1679,600 metr, bíleného a barevného 556,222.900 m
(tedy kolem 146 m na jednoho obyvaitek); -píze 683,749.000 kg
v cen 2„200,000,000 K. Pipadá tedy na jednoho dlníka 11.219 m
bavlny a 1.194 kg píze. Pr.o vlnné zboží a. vlnnou pffei bylo

112.438 muž a hoch, 111. 492 žen >a 34.087 dvat, nedosáh-
nuvších 18 rok. Cena výrobk (neúplná) vlnných byla asi

966,000.000 K a píze as 505,000.000 K. Tato ísla fcaaa velmi

poiiíCná, ježto ukaizuj/, lak nstxsívo mže lovéik vyrobiti sciuicais-

nýwi stroji. Na neStstí nepochopili dosud národohospodái, sku-
teínou produktivitu1 v moderní továrn, Taik .jsme vidli nedávno,
že ruští náffodohicxspodái acefia vážn ív.rili, že> jest Ifsba
>3!prol«tariso-Vutí« sedláky (je jích asi 100,000.000) -za tím úelem,
aby &e> stvoil veliký prmysl, Nuie, kdyby jenom tvrtina nebo
i jen ptina roního pírostku obyvatelstva v Rusku se obrátila

ik prmyslu (jak jest tomu v Nmecflcu), aenrfeSfo by si za dvacet
Jet Rusko »e svými výrobky rady. Muselo by míti samo pro sebe
indický ano i wSký trh, nebioí by mohlo jimi zásobiti 400--500
milion Udí.
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Tatáž pozorování jscu ješt více ospravedlnna
vzhledem k druhým evropským národm, kteí jsou
mnohem dále ve svém prmyslovém vývoji než Ru-
sko; zvlášt platí to o Nmecku. Bylo práv tolik

psáno o konkurencí Nmecka britskému obchodu, i

na -trzích anglických', á mžeme se v této vcihodn
pouiti pouhou procházkou po londýnských obchod-
ních závodech, že není ání teba pouštti se do roz-

vláných podrobností. Množství lánk v revuích,
anketa o tomto pedmte v Daily Tel eg rap h
v srpnu 1886, etné zprávy konsul pravideln resu-

mované v elných listech, a jet výraznjší, tou-íi
se v originálu a. konen politické ei spátelily
veejné mínni anglické s myšlenkou dležitosti a

síiy nmecké konkurence.*)

Z druhé strany síly, které erpá nmecký prmysl
z technické výchovy svých žák, svých inženýr a
etných svých uenc, tak asto sloužily za pedmt
diskusí propagátor cdboného' /vzdlání v Anglii,

že rozvoj nmecké prmyslové síly nemže býti ni-

komu neznám.

Jestliže stalo se Nmecko mocným konkurentem
Anglie a odnímá jí dležité trhy jak v Evrop, tak v
Asii, je to proto, že jeho prmysl vyvinul se nadoby-
ejn rychle. To proto, že bylo-Ii kdysi .zapotebí [Ví-

ce desítiletí k rozvoji toho neb onoho prmyslu, sta!
dnes nkolik let.

V r. 1864 dováželo se do Nmecka jen 80,000 metr,

cent surové bavlny a vyváželo jen 8000 cent ba-

vlnné tkaniny. Pedení a tkaní bavlny bylo tehdy

naprosto bezvýznamným domácím prmyslem, O 20

let pozdji stoupl dovoz surové bavlny na 1,800,000

. *) ada údaj, vztahujících se k ié-to otázce byla r. 1896 na-.

shromáždna -v malé knize Made ín Germany od E. E. WUarase.
Na neštstí vSa.lt dokumenty, týkající se nového rozvoje 'pr-

myslu Nmecka jsem tak c-as,t«> v tomto1 díle stranicky používány,

na obhájení ochranáství, že možno *e mýliti v jejich skutené
dAležíta-st?.



— 24 —

a za dalších 20 let nato na 3-700.000 cent; a. vývoz
píze a bavlnného zboží byl odhadnut roku 1883 na
86 milion korun, r, 1893 na 185 mil., korun a r, 1905
na 400 milion. Takto byl stvoen obrovský prmysl
v mén než ticeti letech. Nutná odborná zrunosj
se rasem vyvinula a dnes „není Nmecko již poplat-

níkem Lancashiru, mimo nejjemnjší druhy píze, je
však velmi pravdpodobno, že tato podízenost ,-iie-

potrvá dlouho.")

Viskutlku byly již zízeny poslední dobou velmi pk-
né prádelny a Nmecko je již tak daleko, že mže
se emancipovati od Liverpoolu v koupi sutotó ba-
vlny následkem zízení bavlnáská bursy v Bré-
mách.**]

Ve vlnaském prmyslu se poet veten rychle

zdvoíjl a v r. 1910 cena vyvezeného vlnného zboží

dosáhla 316 milion (v r, 1894 inila 200 milion)*, z
ehož prmrn 33 milion bylo ureno pro Anglii

bhetm rok 1906—10.***) Lmástoý prmysl, udlal je-

št rychlejší pokroky a co se hedvábí týe, drží se

Nmecko se svými 87.000 stavy a roní produkcí od-

hadovanou na 210 milion, na prvém míst po Fran-
cii.

Pokroky uinné v Nmecku ve výrob chemi-

ckých produkt jsou známy: cítí je siln ve Skotsku

a v Northumberíandu; a zprávy o železáském a oce-

láském prmyslu nmeckém, které nacházíme v pu-

blikací Iron and Steel Institute a v anket provedené
od Britísh Iron Trade Associatíon, ukazují strašný

*) Francké, Die uduste Entwicklung der Textil-Indnstrie ío

Deuischland.
**) F. Scfcuke Gaew-emite, Der Grossbetríeb, atd- Vte doplky

M, D, E. F.
***) Jínjiecik.ý Jmpant vlnných látek do Anglie stoupal ne-

cežH od r, 1890, kdy dosátó 15 milianu korun, do r. 1894, kdy
inil 21 % milionu a r. 1910, -kdy dos.tou.pil 43,750,000 K. Anglicky
vywoiz o Nmecka {wJužnéhio. oboí a .pize) stoupá také, ale jen

zvolna. Obnášel r. 1890 pes 67 mil. K, stoupl r. 1894 na 74 mi!-

a r. 1906—1910 (prmr z pti let) na 111 mil. K.
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vzrst výroby zpracovaného železa od r. 1871,*) Ne-
ní tedy divu, že dovoz železa a oceli do Nmecka se
zmenšil od r. 1874—1894 na polovinu, kdežto vývoz
se zetveronásobil.

Dopustili-lí se Nmci ve strojním prmyslu ohyby
tím, že -napodobili píliš otrocky anglické modely, mí-
sto aby hledali nové cesíy a tvoili nové typy, jako to

uinili Ameriané- musíme nicmén doznati, že jejich

imitace jsou dobré a že s hlediska láce soupeí ví-

tzn se stroji a nástroji vyrábnými v Anglií.*) Nvy-
rovnatelná jakost nmeckých vdeckých pístroj je

badatelm dobe známým faktem i ve Francii.

Celkem vzato, veškerý dovoz do Nmecka se stále

rapidn zmenšuje. íslice textilního dovozu (i s pí-
zí), je tak nízká, že je tém vyvážena cenou exportu.

A není pochyby, že netoliko nmecké trhy textilní

budou brzo pro ostatní prmyslové národy ztraceny,

ale že nmecká konkurence bude pocítna ím dále

tím silnji na neutrálních a západoevropských trzích.

Není to nesnadné strhovati k potlesku neinformované
posluchae více mén patheticky pronášenými frá-

semí, že nikdy se nmecké zboží nevyrovná angli-

ckému, neb francouzskému I Faktem je, že mu konT
kuruje-s hlediska láce a mnohdy i — když Je teba
— také co do solidnosti provedení. A je tomu tak

z mnoha dvod.
Dvod, který hledají v »láci pracovních sil« a kte-

rý pak asto citují v diskusích o »nmecké konku-
renci* ve Francií zrovna jako v Anglii, mohl by dnes

již odpadnouti, neb bylo dokázáno,"práv provedený-
mi anketami, že nízká mzda a dlouhá doba pracovní

nemají nutn za následek lácí výrobku. Nízká mzda
a ochranáství dovolují zceta prost uritému potu
prmyslník pracovati velmi nedokonalými a ped-
potopními stroji, V hlavních však prmyslech, které

'*) Via dwkék D.

"I Víz dodatek E.
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dostihly v irozvoji vysokého stupn, jako na p. ba-
vinaství a železáství, získává se lacinjší výrobek
pi vysoké mzd, krátké dob pracovní a -strojích

prvého ádu. Jestliže poet dlník potebných k ob-
sluze jednoho tisíce veten m*e se pohybovati v me-
zích od 17 (jak je na p. v etných ruských prádel-

nách), do 3, (jak je tomu v Anglii), a když jeden dlník
mže obsluhovati 2 až 20 tkalcovských stav, dle do-
konalosti stroj, — je nemožno, aby redukcí mzdy
dala se vykládati tato obrovská diference. Násled-
kem toho nejsou v Nmecku ve velkých prádelnách
bavlny a ve velkých hutích a strojírnách mzdy nižší

než v Anglií, Co se posledních týe, víme to pímo
z hora .zmínné ankety Brítísh Iron Trade Associa-

ion. Možno nanejvýš^Hci, že v Nmecku dlník mže
si iza svojí mzdu opatiti více vcí, než dlník v An-
glií, v tomto ráji prostedník, ráji, který potrvá, po-

kud se Anglie bude živiti potravinami vtším dílem

importovanými.

Hlavní dvod vítzství Nmecka na obchodním vá-

leném polí je tentýž, jako u Spojených stát. Ob
tyto zem vstoupily práv do prmyslové fáse svéhío

vývoje, a vkroily do ní s celou energií svého mádí.

Pedevším tží z velmi rozšíené vdecko-technícké
výchovy, nebo alespo konkrétn vdecké, V obou
tchto zemích budují se prmyslové závody dle nej-

novjších a nejdokonalejších vzor a ob tyto zem
prodlávají periodu obnovy a probuzení ve všech

oborech' innosti; v literatue a vd, v prmyslu i

obchodu. Vstupují do téže fáse, do které vstoupila

Velká Britanie v prvé polovin devatenáctého sto-

letí, kdy anglití dlníci velkou mrou pispívali k

vynalézání našich zázraných moderních stroj.

Máme prost pe sebou faikt postupné ho

vývoje národ. A miste, abychom na to naí-
kali a odporovali tomu, bylo by lépe pesvditi se,

zda dva velcí prkopníci velkého prmyslu, Anglie a

Francie, nemohli by dáti iniciativu novému hnutí,
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vstoupiti do nové éry. Mnohem vtší cenu by melo
hledati pro tvrího ducha tchto dvou národ vy-

chodíšt v novém smru, dovésti zužitkovati pdu a
prmyslové síly lidské tím zpsobem, aby 'byl zaji-

štn bíahcbyt celým národm a nejen malému poctu
Jednotlivc.





KAPITOLA DRUHA.
Decentralisace prmyslu.

fFakraiSováni.)

Itálie a Španlsko, i— Japonsko. — Spo-
jené Státy. — 'Bavlnáský, vlnaský a
hedvábnický prmysl. — Vzrstající
nutnost, aby každý národ poít' a 1 hlav-n s tuzemskými konsumenty.

Vlna prmyslového pokroku nepohybuje se jen k
východu; postupuje také k jihovýchodu a na jih, Ra-
kousko a Uhry rychle nabývají pdy v závodech o
prmyslovou dležitost národ. Stále význanjší
snahou rakouských prmyslník brániti se proti n-
mecké konkurenci byl již ohrožen trojspolek a ne-

jedenkráte vidli jsme pž ob sestry duafistické mo-
narchie rváti ige pro cJa. Rakouský prmysl je nového
data, pece Však Rakousko-Uhersko zamstnává liž

pes 4,000.000 dlník v rzných prmyslech,*) echy
v nkolika desetiletích vzrostly v prmyslovou zemí
skutené dležitosti; a výborné a origínelní stroje,

užívané v nedávno reformovaných uherských mlý-
nech dokazují, že mladý uherský prmysl je na ce-

st, nejenom konkurovati se svými staršími bratry,

ale i rozmnožiti prostedky, jimiž vládneme, aby-
chom zužitkovali pírodní síly. Mimochodem pipo-
mínám, že skoro totéž možno íci o Finsku. Nemám
po ruce ísel, vyznaujících souasnou celkovou situ-

ací rakousko-uherského prmyslu,
.
pomrn malá ce-.

na vyvážených továrních výrobk zasluhuje však
povšimnutí. Pro anglický prmysl není Rak.-Uhersko
ve skutenosti žádným konsumentem; ono se také

rychle vyprošuje ze své bývalé odvislostí od N-
mecka")

*) Dl* censu z r. 1902 bylo v Rakousku 1,408,000 prmysl -wých
závod s 1,787.000 koskými sílami, zaméstnávajíqich 4,049.300

díla-.lfcú; 1,128.000 d&lnikrt 'bylo- <&am*sttiáiro v Uhradí.
") Vte .SoAirtek G.



_ 30 —

Podobný prmyslový pokrok tzavládá na jižních

poloostrovech. Kdo by byl v r. 1859 meh 1860 mluvil

o italských továrnách? A pece — výstava v Turín
r, 1884 o tóra podala dkaz — Itálie postavila se do
ady prmyslových zemí, •»Všude vidti znané pr-
myslové a obchodní úsílí,« píše v »Temps« fran-

couzský národohospodá: »Italie se snaží obejíti se

bez chsích výrobk. Vlastenecké heslo zní: I talia
íarádasi!« (Itálie si vše sama vyrábí J)

Ono inspiruje celou masu výrobc. Není jediného
prmyslníka, jediného obchodníka, který by i v nej-

bezvýznamnjších okolnostech nepodnikl vše možné,
aby se osvobodil od porunictví cizince. Nejlepší

anglické a francouzské modely jsou napodobeny a
[zdokonalovány, dík národnímu geniu a umleckým
tradicím. Úplná statistika chybí, takže statistický

Annuario bére útoišt k nepímým údajm. Ale ra-

pidní vzrst dovozu uhlí (9,339,000 tun v r, 1910, proti

779.000 v r. 1871 a 3,917,000 v r. 1891), rozvoj tža-
ského prmyslu, který od r. 1870 do 1885 ztrojnáso-

bil svojí produkcí, vzrstající výroba ocele a stroj.

(skoro 120 milion korun v r. 1900), které — jak pra-

ví Bovio — ukazují, jaik zem nemající vlastního to-

piva a Tud mže nicmén míti znaný hutní prmysl,
a konen pokroky textilnictví vyvolané dovozem
surové bavlny a zetveronásobení potu veten ve
ticeti letech*) — to vše dokazuje, že snaha Itálie

.státi se prmyslovou zemí, schopnou hraditi své po-
teby, není již pouhým snem. Co se týe snahy úast-
niti se innji mezinárodního obchodu, kdo nezná'

by tradicioneiní schopnosti Ital v tomto smru?

*} Dovra surové bavlny dio-sáM r. 1680 150.000 q, roku 1885

600.000 q a r. 1908 2,067.430 q. Poet veten v- r. 1907 byl

.1800.000 -oproti 880.000 v t. 1877 Celý prmysl vyvinul se od

r. 1859. V toe 1910 dostupuje rofstní výroba litiny 358-200 tun

a íitaWkl produkce oceli ini 671.000 tun. Vývioz tkanin dosahuje

v r. 1905—10: cd 422 mil, K éy 595 mil. K za hedvábí, od 106 mil.

do 120 mil, K za zboží bavlnné a od 10.6 mil. do 34 mii. K za

?.boži vlnné.
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Je teba zmíniti se též o Švýcarsku a Španlsku,
jejíchž prmysl textilní, metalurgický a hutní, iní
tak rychlé pokroky. — Tak Švýcarsko, také ono
podává frapantní píklad národu, který nemá na
svém území ani železa a niuhlí a nemá ani

jediného pístavu na moí, aby je dováželo. A nicmé-
n, díky zejména inteligentnímu technickému vzdlá-
ní, mohlo si vybudovati doma velký prmysl a silný

export, — i v choru strojním (stroje z Winterfchuru
tší se znamenité povsti), kovoprmyslu a textilní-

ctví.*) — Spchám však pejíti k zemím, které ped
nkolika lety. byly povahovány za vné a obligator-

ní odbratele prmyslových národ západní Evropy.
Vezmme na p. Brasilii, Což nebyla odsouzena ná^

rodohospodái k pstování bavlny a k jejímu vyváže-
ní v surovém stavu a k píjímání tkanin výmnou?
Kolem r. 1870 nemohlo jejích 9 mizerných' prádelen
se 'S-vými 385 veteny opravdu míti pevahu. Ale r,

1887 je v Brasílíi 46 prádelen bavlny, i nichž jen pt
má ijiž 40,000 veten a všechny dohromady se «výmí
10.000 stavy vrhají na brasilské trhy ron 33 mili-

on metr bavlnných látek. Po dvacítiptí letech,

r. 1912, poítá se již 161 prádelen s 1,500.000 veteny
a 50,000 stavy, jimiž prateuje pes 100.000 dlník,**)

I Vra Cruz v Mexiku poalo pod ochranou celní-

k vyrábti bavlnné zboží; v r. 1887 poítá se tam
již na 40.200 veten vyrábjících 287.700 kus látky

bavlnné a 95,000 kg píze. Od té doby nebyl pokrok
perušen a v r. 1894 vicekonsul Chapman píše ve

své zpráv, že možín© v Orízabbkýoh prádelnách ina-

léztí ty nejdokonaleji stroje a že »kartouny vyrov-

*) v r. 1907 vyvážej? Švýcary za 1.124,499,125 írt, což Citaí

321 fr. na- (jednota obyvatele (proti 242 fr. v britském království)

a v twm je za 192 milionu výrobk .zero-d&tókych, 587 mil. tkanin,
stuh «t<L za 96 mil. stroj a zpracovaných kov am 250 milion
ostaitn.ího rozliného zboží 'továrního, z .eftož pipadá 149,300.000
frank za hodinky. Dlnictva, zamstnaného v továrnách poítá
si r.a-. 307.1-30 osob,

**) Tftces, srípen 27, 1912
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nají se, ne-li pedstihují, zboží dovážené.**) V r. 1910
již 32,200 dlník obsluhuje v 145 prádelnách 703.000
veten, a 25.000 stav.**)

Indie však popela nejjasnji theorii o exportu. Po
celý as byla považována za nejjistjšího zákazníka
Anglie pro zboží bavlnné a skuten jí také byla
až do poslední doby: z úhrnu bavlnného zboží,

exportovaného Velkou Britanií, kupovala více než
tvrtinu, ba skoro tetinu (za 290 až 530 milion K
z úhrnu 1.800 mil., bhem let 1880—1890). Vcí však
poaly bráti jiný obrat a v r, 1904—1907 je to jen

545—617 milion ze 2,700 milion. Z toho patrno, že

indické bavlnáské továrny, jež pro špatn známé
píiny mly nesnadné poátky, zapustily náhle pev-
n koeny.
V r. .1860 nespotebovaly více než 11 milion kg

surové bavlny, ale toto množství bylo v r, 1877 skoro
zetveronásobeno a bhem následujících deseti let

se ješt ztrojnásobilo: v r. 1887'—1888 zpracovaly

140 milion kilogram surové bavlny. Poet prádelen
stoupl v letech 1887—1895 ze 40 na 147 a poet ve-
ten ze 886.100 na 3,844,300. V r. 1887 zamstnává
tento prmysl 57-200 dlník a o sedm let pozdji již

146.240. Konen v r. 1909—1910 nachází s« v inno-
sti 237 prádelen s 6,167.000 veteny, 80,000 staw í

231-850 dlníky.

Kapitál engažovaný v prádelnách a lisovnách ba-

vlny stoupl ze 170 milion r. 1882 na 360 milion v r.

1895, »Huebootk!S'«***) vychVafejí strojní izaízení indi-

ckých prádelen a -nmecké ebchodili komory proMá-

") The EcoaOmist, ze dne 12. kvtna 1894, «tr. 9.: -Pitá n-
kolika lety užívaly Omaibské .prádelny p.vuae importované su-

rové bavlny; -dnes ale zpracovávají pokud možno bavlnu výp-
stérnsu a pedenou- v -zeroi.«

"*) Annnario estadistico, 1911. Sportebují 34.700 tu* surové

feaviny « vyrábjí 13,936.300 te bavlnné laky » 27-7.000 cent
pfce.

***) uMoidré (knihy*, svazky dakumenl, uv«Wjov4i»» vláéou
pro ííeny parlamewtu, Poom. prokl.
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sily, že nejlepší prádelny v Bombay »nemají mnotío
závidti nejlepším závodm nmeckým«. Konené
dv osobnosti, které jsou autoritou v bavlnáském
prmyslu, pánové James Platt a Henry Lee, shodn
praví, že »v žádné jiné zemí svta, mimo v Lancas-
hiru, nemají dlníci tolik pirozených schopností pro
textilní prmysl jako v Indií.*) .

Export bavlnné píze z Indie se bhem pti let
(1882—1887) více než zdvojnásobil- a v r. 1887 m-
žeme ísti ve Statement (výroní zpráva vlády
v Indií) na str. 62, že »Indíe dováží ím dále tím mé-
n bavlnné píze neimíž-šách a stedních, kvalit, což
je známkou, že prádelny poznenáhlu dobý-
vají národního trhu«. Následovn, zatím co Indie im-
portuje skoro stá-le totéž množství anglického .bavl-

nného zboží a píze (ze 306 na 630 milion v roce
1900—1908), vrhá již v r. 1887 na cizí trhy za 86 mil.

korun své bavlnné "zboží, vyrábné dle lancashir-

ských medel a vyváží 30 milion metr hrubého ba-
vlnného zboží vyrábného v Indii tuzemskými dl-
níky. A od té doby export stále pokrauje a v r,

1910— 11 dosahuje cena exportovaných' tkamin a pí-
ze 190 milicn (korun a indická píze soupeí v ín
pízi anglické.

Indické továrny zpracující jutu vyvinuly se -zpso-
bem ješt rychlejším a jutový prmysl kdysi v Dun-
dee -kvetoucí, je v nebezpeí netoliko následkem
zvýšených tarif, -zavedených evropskými velmoce-
mi, ale 'taJké vlivem imdsiké konkurence,**)

*] Sobuke Gaewernítz: I/Indnste cetonnire en Anjleterr*

et sur le contínent. Sir. 123.
**1 V r, 1882 mly S633 ertav * 95.940 veten.. V *. 1895—189*

mly již 10.580 stav, se 216.140 ve.te-ny — tedy ve tináctí le-

tech se poeifc z^dftxitnáscibiíl — a zamstnávaly asi 78t.90O osob.

Nyní. neW Jépe v r. 1909—10 naiázáime 60 'pá-delesi na jutu,

31.420 stav, 645.700 veten, 204.000 dlník. Také tyto stalí-

sttky ukazojP lé,pe, než jakýkoli výklad, •po-kTC&y uskutenné
ve strojníctví. Export fojtových- láíeik z Indie byl odhadnut aa
38 -míK-on' v roce 1884—8-5, na 128 midiion.fi v .r. 1 895 a na 270
miíkmuv r. 1910—M. (Via odatelc H.)
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Novji byly zbudovány ' též prádelny • vlny a také
železáský prmysl se rozvinul v Indii, po mnohých
pokusech a etných nezdarech, od té doby, co byl

vynalezen prostedek, jak užíti domácího uhlí ve vy-
sokých pecích-*) V nkolika ilétech, praví odborníci,

bude si Indie vyrábti všechno železo, které bude
potebovati. A ne bez obavy pozorují anglití prmy-
slníci, že dovoz textilních výrobk z Indie do Anglie
den ode dne roste, zatím co na trzích Nejzazšího Vý-
chodu a Afriky poíná Indie vážn konkurovati
své mateské zemi,

(A pro by tomu tak nebylo? Co^ mohlo by zadržeti

indické továrny v jejích vzrstu? Snad nedostatek
kapitál? Kapitál však nezná vlastí a jestliže je mož-
no hodin vylait na prácí indických' kuli, íicfó mzdy
jsou nejmén o polovinu nižší než mzdy anglických'

dlník, posthuje se kapitál do Indie, jako šel do
Ruska, a toto sthování musí pivoditi zkázu a bídu

v Lanikashíru a Dunee, Ne"bo bude to snad nedosta-

tek vdy? Ale zempisná délka a šíka nejsou žád-

nou pekážkou jejímu šíení; jen prvé její kroky jsou

obtížné. Co se vysplosti dlnictva týe — tu nebu-

de zajisté makdo, kdo zná indického dníka, pochy-
bovati o jeho schopnostech. Jist nejsou menší, než
schopnosti tch 36,000 ani ne trnáctiletých dtí,

nebo tch 238.000 hoch! a dvat, nedosáhnuvších
ješt osmnáctého roku, kteí jsou zamstnáni v angli-

ckých textilních továrnách'.

Dvacet let je jist malikost v život národ, .*

pece od dvaceti let objevuje se na Nejzazším Vý-
chod jiný strašný sek. Chci se zmíniti o Japonsku.

Textile Recorder ve svém ísle ze dne 15-

fína 1888 oznamoval nkolika ádky, že roní pro-

dukce píze v japonských prádelnách bavlny dosáhla

4,325.000 kg, a že se buduje patnáct nových páde-

*) Tžba uhíí: v r. 1899 — 5,100.000 tun.; íim Irt po»d*ji

(1907) tttif 11,147.000 tun.
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len, We bude do chodu uvedeno 156.100 veten. Dv
léta na to vyrábí Japonsko 11,250,000 kg píze a za--

tám co v r. 1887—88 dováželo z ciziny pt i Šest-

kráte tolik píze, než kolik se vyráblo v zemi, byly
následujícího roku dovezeny toliko dv tetiny vsí
poteby.')

Od té doby -se produkce postupn zvtšovala: ze
2,925.000 kg v r. 1886 stoupla v r. 1893 na 41,380,000
kg, v r. 1895 na 69,000,000 kg, V devíti letech se tedy
setyiadvacetínásobila. Od té doby stoupla na 200
mil. kg v r, 1909 a "dovídáme se z Financial Econo-
nical Annual na rok 1910 a 1911, uveejovaný v
Tokiu, že bylo v Japonsku v r. 1909 ne mén než
3.756 textilních továren s 1,785,700 veteny a 51.185
stavy, k nimž nutno pipoísti 783,155 runích stav.
Jáponsfko jest tak jíž vážným konkurentem nárcd
s velkým prmyslem- jakýchkoliv tkanin, a zvlášt
bavlny, ve východní Asií; ono potebuje jen asi dva-

citi pti let, aby dosáhlo této pc-sice.

Výroba všech druh tkanin, odhadnutá v r, 1887

na 29 milion korun, stoupla rokem 1895 rychle na

340 milion a v r. 1909 na 540 milion, V tchto su-

mách je bavlnné zboží zastoupeno así dvma pti-
nami. Následkem toho klesl dovoz evropského ba-

vlnného zboží tze 39 milion korun, který byl r, 1884,

na 20 milion v r, 1895 a na 10 mition v r. 1910,^ za-

tm co export hedvábného zboží stoupl na 70 mil'.**)

Na druhé stran pak to se týe uhelného a želez-

ného prmyslu, ten wrstal- tak rapidn, že jsem 2

toho usuzoval v prvém vydání své knihy, že Japon-

sko nezstane na dlouho odbratelem železa evrop-

*) V r. 1886 dováželo Japonsloo 17,778.000 kg píze a vyráblo
2,919.000. V r. 1889 uáívi statistika 25,687.000 kg importovaných

opcoti 12,160000 vyrobeným v zemi.
**) V r. 1910 inil import bavlny a víny pouta 64 mil. K,

kdeito ewport výr»Wk bavlnných a hoéváVných Je«áhl- výše

197 mil. K.
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ského:') Již nyní má svoje lodnice. V r. 1890 opu-
stilo 300 inženýr dílny p. Armstronga v Elswícku,
aby se odebrali do Japonska stavti Jodí. Byli vš.*k

najati pouze na pt let a v pti letech se nauili Ja-
ponci tolik z jeijích* umní, že dnes si svoje lodi staví

sami."*)

Tato moje pedpovd se zcela splnila, Japoasto
má dnes 1030 železáren a strojíren a staví si nyní
samo své lostvo. Bhem poslední války byl zceJa
uzejmn pokrok, uskutenný ve všech odvtvích
prmyslových, majících njaký vztah k válenictví.
Vše to je dkazem, že tolik obávaný vpád Orient*!

na naše evropské trhy velmi pokrauje. íané ješt
dímají, jsem však naprosto pesvden, dle toho,

co jsem z íny spatil, že den, kdy pijmou s evrop-
ským strojnictvím náš zpsob prmyslové výroby —
a prvé kroky na této cest byly již uinny — uiní
laik s vtším úspchem a pirozen v ješt vtší míe
než sami Japonci.

Co máme íci o Spojených "státech, jež nebudeme
moci obviniti, že užívají laciných pracovních sil, nebo
že posílají do Evropy »jarmarení zboží«? Jejích vel-

ký prmysl je verejšího data a nicmén prodávají

jíž Spojené státy staré Evrop ím dále tím vtší
množství stroj. V r. 1890 poaly dokonce vyvážeti

železo, dík obdivuhodným novým procesm, jichž

užily v torrúo prmyslu a které dovolují jím vyrábti

*) NisTeuUcí ísk -uikl&zují pokrok tžby: Med: v r. 1875

2407 itun. v r. 1887 iní 11.064 lim, v r. 1906 — 38.000 tun.

UHí: v r. 1875 567.200 tun, 1887 1,669.700 ion, 1894 4,259,000

tura, 1906 12.709,000 tun. Železo: v r. 1675 3447 tun, 1887 15.268

Um, v i. 1894 více než 20.000 tun, y r. 1906 50.000 tun. (K Rith-

gen. Japan's Volkawírtscfcaít nnd Staatshatish-ftUung, Lipsks,
1891. Konsuiární zprávy.)

**) Zbytecno pipomínati, na koJik se moje pedpoWady, zde
v r. 1890 uinné, rod. té doby potvrdily. Za vt&zné války Ja-
ponska >prcti ruskému carství, dokázalo ono, jaké n-esmfmé po-
kroky ttlalo v rozvodí svého prnnyisilui a jakiou1 moc pedsta-
vuje jeho airmáda a lostvo, pxiívuhodn opatené všemi vy-
moíeooítmi moderního priSmyelu1,"
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j« 2ft cenu neobyejn nízkou. Poet osob zamstna-
ných v amerických prmyslových závodech se ve
dvaceti letech (1870—90) více než zdvojnásobil a v
témže ase se produkce skoro ztrojnásobila; podob-
ný pokrok se udržuje i bhem následujících patnácti
let, kdy poet zamstnaných stoupl zase skoro o 50
procent a hodnota výrobk se skoro zdvojnásobila.")

Bavlnáský prmysl, opatený výbornými stroji v sa-

motné zemi vyrábnými se rapidn rozvíjí/*) takže
roní produkce textilního zboží je representována r.

1905 cenou 10,200,000-000 komn, což znamená, že
byla dvakráte vtší, než roní produkce v tomže
prmyslovém odvtví v Anglií, odhadnutá v Sta-
tesmaasYearjbook na 5,000,000.000 korun,
a export bavlnného zboái amerických prádelen init

v r. 1910 obnos 106 mil. K.*") Roní produkce su-

rového železa a ocele pedstihuje jíž produkcí téhož

v Angliif) a také tmito prmysl je na vyšším stup-

ni, jak již v r, 1891 poznamenává, p. A, Berkley ve
své zpráv k Spollsonos-ti civil'.- inženýr v Amgši.tt)

A všech tchto výsledk bylo dosaženo ve dva-

ceti i ticeti letech, nebof velkbprmysl je pozdj-

*) 'MMotvo v. pj-mysllhi zaroSs-tnané: .v r. 1870 — 2,054.000;

dlníci a ostatní z-a miz-du pracující v r. 1890 — 4,712.600; v r.

1905 _ 6,7.23.900. Cena produkce: v r. 1870 — 17„000,000.000

korun; v r. 1890 — 45,,000,000.OOO K a v r. 1905 86„000,000.000

K. Stední roní ipraduikce na -ddnika pipadající! v r, 1870.—
8400 K; v t. 1890 — 10.000 K a v r. 1905 — 12.500 K.

•*) Textile Recorder.

"*) O bawJInáifrsltém prmyisu ve S,poj. Státech viz 4.\pk»k I.

t) Sboujptala. cd) 7,355.076 dio 9,811.620 tur. isuncivétó deEleza

béhem let 1S90—4 a obnášela 27,303.600 tun, v r. 1910 (v cenž
2„040,000.000 K). Úhrnná oena výrobk- oceláren a válcoven
dosáhla v r, 1909 ohrc-rrwié výše 4„732,000.000 K.

tt)NejvétSi nrniožstvif zfek&aé .jednou vysokou pecí za týeo
v Anglii nepesahuje 750 tuat, kdežto v Americe dosahuje 2000
im. (Nktwre, 19. listopadu 1891.) V t. 1909 míla Besiemewká
scelárna 99 konvertor; celková denní výroba íngot nebo od-
litk pi dvojí smme v r. 1909 byla 45.983 tun.
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šího data než r, 1860,*) Jakým stane se z& tcht*
podmínek americký prmysl, podporován jsa báje-
ným rozvojem technické zrunosti, výbornými ško-

lami, vdeckou výchovou, která jde ruku v ruce
s výchovou technickou a duchem podnikavosti, je-

hož nemožno nalézti v Evrop ?"*)

Byly napsány celé svazky o Jcrisi, kterou prodla-
la Anglie v- letech 1886—87, která, abych užil výra-

zu parlainewtámí komise, trvala již od roku 1875 a

»byla perušena jen krátkým obdobím prosperity,

jíž se tšila nkterá odvtví prmyslu v letech 1880
až 1883,« — kíse, to dokládám já, která neušetila
žádný z hlavních prmyslových národ svta. Byly
zkoumány všemožné píiny této kíse, ale jakkoli

sob odporující si byly závry diskuse, pece všich-

ni shodovali se v následujícím; »Prúmys!ové zem
nenalézají odbratel, ze kterých by mohli míti vel-

ké zisky,« Získ je základem kapitalistického prmy-
slu a v malém zisku dlužno hledati píinu potíži

prmyslu.
Menší výdlky pivádjí továrníky ku z-menšení

mzdy, nebo potu dlník, nebo potu pracovních

dní v týdnu, nebo je i donucují, aby se uchýlili k vý-

rob aboží nižší kvality, které — obvykíe je he
placeno, než zboží lepších kvalit. Jak pravil Adam-
Smifch, zmenšení zisku má za následek zmenšení
mzdy a zmenšení mzdy je pféinou poklesnutí kon-

*) J. R. D-cjdge, Farm and Factory: Aids to Agrícullure Irom
other Industries, New-York a Londýn, 1884. Odporuji -vele

toto malé dílo tenám, kteí se zajímají o duto oíáiaku. —
Ve StaUstnas Yearbook.pno 1910—12, »tr. 380, najdeme fra-p-

paotní ísla o rychlém vzrstu veškerého prmyslu železa a
oceli v Americe. V Evrop nenaíe<uieme niíeho podobného,

**] V nocei 1901 neb 1902 (ptal jsem -se jednalho ruského
prmyslníka, majitele obrovských bavlnáských závod v Ru-
sku, který zamstnává vle než 10,000 aaob — -kde kupuje svoje

stroje. Velice miluje Anglii a Ikaid.-or-oín na podzim- jezdi lam
na období hon. Kupuje tam vžak jen 'pádelrucké stroje. Parní
stroje kupuje ive Wimiterthuni, ve Švýcarsku, a nejlepší mecha-
nické stavy svta — ve Spojených Státech.
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sumu dlníkova. Malé zisky umemšují také ponkuá
konstim zamstnavatelv. Následkem tchto obou
vcí, zmenšení zisku a následovn i konsumu í pro
obrovskou tídu spros-tedkovatel, která se vyvi-

nula v prmyslových zemích, povstane nové zmn-;
šení výdlk zamstnavatel.
Zem, která vyrábí zejména pro vývoz a proto ži-

je zejména ze zisk svého zahraniního odchodu,
je v postavení- podobném jako Švýcarsko, které mi-

mo to hodn poítá s penzi, cizinci do zem pi-
váženými. Dobrá '»saisona« — tof p*val 25 až 50 mi-

lion K, pinesených do zem turisty, kdežto špatná

»saisona« má podobné následky, jako špatné žn
v zemi zemdlské; zpsobuje všeobecné ochuzení.

Zrovna tak se tomu mjá se zemí pracující pro export,

Je-li »saísona« špatná a nemže-li exportované zbo-

ží ív cizin býti prodáváno za jednou tak veikou cenu
jako doma, tu zem, žijící pedevším z tohoto ob-

chodu, trpí. Nedostatené výdlky hoteliér v Al-

pách zpsobují tíse ve znané asti Švýcarska,
zrovna tak jako nedostatené výdlky prmyslník
v Lancashiru a ve Skotsku jsou píinou tísn ve
Velké Britanii. V obou pípadech tytéž píiny mají

tytéž následky.

Jíž hodn dlouho nevidli jsme prodávati v Anglii

obilí a tovární výrobky tak lacino, jako v létech

1883—1884 a pece v roce 1886 trpla zem straš-

nou kísí. Lidé íkají ovšem, že píinou toho byla

nadvýroba. Ale slovo »nadvýroba« je naprosto zba-

veno smyslu, neznaí-lí, že ti, kteí potebují vše-

možných vc4
, nemají prostedk si jich zakoupiti,

protože nesta! jim k tomu jejích mzdy.
Nikdo se neopováží tvrditi, že mizerné chaty jsou

peplnny nábytkem, že je píliš mnoho lžek a lož-

ního prádla v dlnických píbytcích, nadpoet svítí-

cích lamsp v chalupách a nadbytek odvu, netoliko

u tch, kteí roku 1886 spávali na Trafalgar Square

aabaleni v novinový papír, ale i v tch domácno-
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stech, kde hedvábný klobouk je ástí »váteního
obleku. A kdo odvážil by se tvrditi, že je nadbytek
potravy v domcích zemdlských dlník, kteí vy-
dlávají patnáct korun týdn, nebo u žen, kterým
platí pt neb šest šesták denn v krejovských zá-
vodech a v onch tisících malých prmyslových zá-

vodech, hemžících se v pedmstích všech velko-

mst?
Nadprodukce znaí jednoduše pouze nemohouc-

nost dlníka kupovati. A tento nedostatek možnosti
kupovati je pociován na celé pevnin v období let

1885—1887.

Když minula špatná léta, nastalo náhlé probuzení
mezinárodního obchodu; a ježto anglický vývoz ve
tyech letech (1886—1890) stoupl skoro o 24 pro-

cent, poalo se pehlasovati, že není dvodu obáva-
ti se cizí konkurence; iže pokles vývozu v r, 1885 až
1887 byl pouze doasný; a že ostatn bylo toto zlo

v Evrop všeobecným a že nyní jako diuhdy udrží

si Anglie svoji pevahu v mezinárodním obchodu.
Jist je pravdou, že, když uvažujeme pouze penž-
ní hodnotu vývozu za dobu ód 1876—1900, nepozo-
rujme neustálé ubývání, #le toííko kolísání. Zdá se,

že u angl. vývozu, tzrovna jako tém u všeho ob-

chodu vládne jistý zákon periodinosti. Klesá z

5.000,000.000 K roku 1876 na 4 miliardy šest set mi-

lion K r. 1879; pak znovu stoupá, až dosahuje šest

miliard K v r, 1882 a v r, 1886 klesá na 5 miliard a
sto milion K; znovu v roce 1890 dostupuje výše

šesti miliard 200,000.000 K, ale znovu poklesá až na
minimum 5 miliard 150 milion K v r, 1894, po kte-
rém brzo následuje -stoupání až do roku 1907-

Kdlyž uiž jednou tato ipeiriodóniost zjištna, mže
si pan Giííen r, 1886 málo dlati z »nmecké konku-
rence* poukazuje na to, že vývoz Spojeného krá-

lovství se nezmenšil. Ba možno íci, lže vezmenve-lí

stední hodnotu na jednoho obyvatele pipadající,
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podléhajíc pouze obyejnému kolísání.*)

Uvaižuje-íi však exportovaná množství a srov-
nává-U je s penžní hod n o t o u exportu, tu

musí sám pan Giffen doznati, že ceny v roce 1883
byly talk nízké /v porovnání s cenami v r, 1873, že
aby dosáhlo itéže [penžní ceny, muselo by Spo-
jené království exportovati tyi- kusy bavlny místo

tí a osm. až deset tun kovu místo šesti, »Odbad-
neme-lí britský obchod na základ cen z r. 1873,
tak by ml stoupnouti na 20,500,000.000 K místo na
16.000,000.000 K.« , Takto vyslovila se v roce 188.7

Co m mis -s ion on Trade Depression (Ko-
raise pro obchodní kísí), jíž nemožno Upíti autoritu.

A .je velmi pravdpodiobno, že tatáž úvaha byla by
stprávná i dnes.

Mohlo by se íci, že rok 1873 byl výjimený (ná-

sledkem znaných objednávek, které následovaly

po francouzsko-nmecké válce. Ale toto klesání

pokraovalo, Vezmeme-lí v úvahu ísla udávaná v

posledních ronících Statesmao' s Yearbook,
vidímie, že zatím co Spojené království exportovalo

v r, 1883 — 4;5 10,000.000 ra«tr bavlnných a vln-
ných látek a plátna a 142.000,000 kg píze, aby do-

sáhlo exportní ceny 2.500,000.000 K, musí tato že-

rné v r, 1906 exportovat nicmén než 6,577,000.000

*) Vývoz amgiJakých výrobk na
v šilinkách násIedcKVTjži

jadlnialvo obyvatele jevi .se

1876 , . 121, 1888 . . . 127. 1900 . . . 142

1877 , . .. 119. 1889 . . - 134, 1901 . . . 135
1878 . . 114, 1890 . . 141, 1902 . . 135
1879 , . . 112, 1891 . . • 131, 1903 . . . 138
1880. . . . 1-29, 1892 . . . 139, 1904 , . . 141

1881 . .
•. 134. 1893 . - 114, 1905 . . . 153

1S82 . . 137, 1894 . . . 111, 1906 . . . 173
1883 . . . 135, 1895 . . 112. 1907 . . . 194

1884 . . . 130, 1896 . . . 116, 1906 , . 171

1885 . . 118, 1897 . - 117, 1909", . . 192
1886 - . 117, 1898 . . 116, 1910 . . .201,
1887 . . 121, 1899 . 139,
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metr tdhže látek a 122,500000 kg píze, aby do-
sáhlo ceny 3,360,000,000 K; a pomr ten by byl je-

št horší, uvažujeme-li pouze bavlnu. Tak v roce

1877 vyvezlo se 1.772,000,000 meir ba-vilm-ných

tkanin, které byly ocenny na 1.200 milion K, na-

proti emaxž o 35 let pozdji bylo teba exportovati
2.400,000,000 m bavlnné tkaniny, aby bylo dosaže-
no hodnoty 730 milion, A nesmíme zapomínati, že
polovina ceny britských a irských export je tvo-

ena zbožím textilním,*)

Vidíme tedy, že zatím co úhrnná cena vývozu
Spojeného království zstává po ticet let skoro
stálá v pomru k potu obyvatel, náležejí vysoké
ceny exportovaného zboží ped ticeti lety a veliké

zisky z nho plynoucí jíž minulosti a nevrátí se jíž,

A bylo by zbyteno hromaditi ísla a rozmnožovati
výpoty, abychom se pokoušeli pesvditi anglické

prmysdníiky, že tomu tak není. Vdí velmi dobe,
že národní trh je zaplaven ím dále

tím více, že nejlepší cizí trhy jim unikají, a že na
trzích neutrálních možno dostati zboží levnjší, než

je zboží anglické. Tof je neodvratný dsledek roz-

voje tovární výroby v celém svt,**)
Velké nadje kladeny jsou dnes do Austrálie, kde

se douíá nalézti výborný trh pro anglické výrobky.

Ale Austrálie udlá brzy to, co udlala Kanada, Dá
se do výroby, A koloniální výstavy, ukazujíce »osad-

níkm« co tmohou podniknouti a jak se mají vci
chopiti, jen uspíšují den, kdy jedna každá kolonie, se

bude emancipovati, Kanada zavedla již ochranná

cla proti anglickým výrobkm. Co se konžských
trh týe, o nichž se tolik mluvilo a Stanleyových
výpot slibujících Lancashiru, bude-lí opatovati

*) Pouze bavlnná pize uržtrje svoji cenu, protože dnes
vyvážejí ae zejména la nejjemmŠjSÍ ísla. Tak v r. 1877 *Xpor-
<©v«k Anglií 170.500.000 Uber ptoe t cení 213,000.000 K, V r.

1902 exportovalo se pawz* 128,272.000 liter v cení 136,000.000

K, Ale veliké výdlky lei 1873—80 zmizely.
'•] Viz dodatek J.
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Aírikány zástrkami, roní obchod. 625,000.000 K —
ty pipomínají ony fantastické sny o ínských no-
ních epikách, které mly obohatiti Anglii po prv-

ní ínské válce. íani — když už nosí noní epi-
ky — dávají pednost tem, které jsou vyrábny ve
vlastrá zemi; a co se obyvatelstva Konga týe, .há-

dají se nejmén tyi národové a pednost, aby jim

moili dodávati jejich ubohý odv; Anglie, Nmecko,
Spojené státy a Zaldtaí Indie, na což se nesmí zapo-
mínati,

Byl oas, kdy Spoj. království mlo sikoro .monopol
na bavlnný prmysl; ale od roku 1880 nevlastní

více než 55 procent veten pracujících v Evrop,
ve Spojených státech a v Indii (40 milion ze 72),

a nco nad polovinu stav (550.000 ze 972.000), V, ro-

ce 1893 byl tento pomr ješt zmenšen na 49 pro-

cent veten (45,300,000 ze 91,340,000 a od té dfoby

se stále zmenšuje. Nyní má Anglie jen 41 procent
všech veten- Anglie ztrácí tedy pdu, zatím co ji-

né zem jí získávají.*)

A vc je zcela pirozená a mohla býti pedvídána.
Není dvodu, pro by Amgilie natvižidy jtrtusUa Ibýti

velkou bavlnáskou továrnou svta, když i ona sa-

ma, musí dovážeti surovou bavlnu. Bylo zea piro-

zeno, že poaly Francie, Nmecko, Itálie, Rusko,

Indie, Japonsko, Spojené státy, ba í Mexiko saimy

si vyrábti svoji pízi <a tkáti svoje bavlnné látky.

*) Mezinárodní Federace majitel bavlnáských návod
udává 1. bezna 1909 ná*l*dujici vtotutiEui ipottu vten v rz-
ných zemích aveta:

Britské ortwvy .... 53,472.000 . . . 41 ze 100

Spojené Státy
Nmewko , .

Rwsko , , .

Francie , , .

AmgBdká Itnidi*

Ostatní zemi

.

Úhrnem

27,846.000 . . . 21 ze 100

9,881.000 . . . 8 ze 100

7.829.000 . • , 6 ze 100

6,750,000 . , . 5 ze 100

5,756.000 . . . 4 ze 100
19,262,000 . . . 15 2* 100

130.796.000 . . - 100 ze 100
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Avšak objevení se bavlnáského prmyslu, nebo vše-

obecn kteréhokoliv jiného textilního prmyslu v
nkteré zemi, má za nezbytný dsledek rozvoj ce-
lé ady jiných prmysl. Prmysly chemický, stroj-

nický, hutní, tžaslký, atd. ihned dostanou' impuls
zpsobený novou potebou- Veškeré prmysly zejn,
jakož i technická výchova vbec jsou nuceny se pi-
zpsobiti, aby zadostuinily této poteb, jakmile je

pocítna.
Tak, jak se to mlo s bavlnou, tak se to opakuje

i v ostatních prmyslových odborech. Velká Brita-

nie, jež stála r, 1880 na prvém míst mezí zemmi
produkujícími surové železo, dostala se /, 1964 na
tetí místo, za Spojené státy a Nmecko, zatím co
Rusko, jež stálo r. 1880 na sedmém míst, dosrtalo

se nyní na tvrté, hned za Anglii,")

Velká Britanie a Belgie nemají již monopolu na
vlniaský prmysl. sOftwoivské továrny ve Vervíers

utichly, belgití tkalci upadlí do bídy, zatím co N-
mecko zvyšuje každoron svojí vlnaskou produk-
ci a vyváží kolem r, 1890 devtkrát ,toldk co Belgie;

Rakousko vyrábí a exportuje svoje vlnné zboží; Ri-

ga, Lodž a Moskva skýtají Rusku krásné vlnné lát-

ky a rozvoj vlnaského prmyslu .vyvolal v kalždé

z tchto zemí sta prmysl s ním souvisejících.

Již ode dávna mla Francie monopol na jzboží

hediválbnícké. V údolí Rýna byl pstován bourec
morušový, a bylo zcela pirozeno, že Lyon stal se

stediskem prmyslu hedvábnického. Pedení, tkaní

v domácnostech, barvíství dosáhly velkého rozma-
chu. Rozvoj tohoto prmyslu však skonil, když ze-

m nemohla staiti poptávkám po surovém hedvábí

a když bylo teba dovážeti jej ž Itálie, Španlska,

jižního Rakouska, Malé Asie, Kavkazu a Japonska

*) J, S<t«!píheti Jeajis; The Iron Tnade of Croait Briltain (Lcn-

dýn, Meithucn), 1905, str. 46. Ctenáí nalezne v tamta zajímavém
dí-iku cenná daia. vrtaliuíící se na vzr&st a epSovámf železá-
ského prmyslu v rzných zemích.
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v cen 216 až 265 milion korun (1875—1876), kdežto
Francie mohla -jej poskytovati pouze za 20 milion.
Tisíce mladých venkovan" a venkovanek bylo do
Lyonu a. dkiolí pivábeno vysokými mzdami. Pr-
mysl prospíval'.

(Zatíml však poznenáhlu vytvoila se nová stedi-
ska hedvábrdckébo prmys-lu v Basilejí a v okolí

Curiemi, TecnUo .primysU z-araesli sem francouzšt emi-
granti, a tento rozvinul se zde zvlášt po Komun
r. 1871. Kaviklazská vláida pozvala si liuíky a dl-
nice z Lyonu a Marseille, aby nauili Georgiany a
Rusy nejlepšími zpsobm psbní íbouice. Jakož
odvíjeni vláken (z kokon) a S.tavropol stal se no-
vým stediskem tkaní hedvábí, Rovnž tak uinily
Spojené státy a Rakouslldo.

Od r, 1872 až Í881 Švýcarsko více než zdvojná-
sobuje svoji produkci hedvábí; Itálie a Nmecko
zvtšuje svojí výrobu -o tetinu; a lyonský kraj, kte-

rý vyrábl ron za 430 milion korun, v roce 1887

vyrábí jen za 360 milion. Vývoz lyonského hedváb-
ného zboží, který v letech 1859—1859 dosahoval až

400 milion a v r, 1870—74 pak 433 milion, klesl

v r. 1887 na 220 mil, A francouzští odborníci tvrdí,

že dnes dobrá tetina hedábných látek, spotebo-
vaná ve Francii je importována z Curíchu. CrefeHu
a Barmenu. Sama Ita-líe, která má dnes 191.000 osob
pracujících v prmyslu hedvábnickém (proti 172.000

v r, 1891), posílá do Francie svoje hedvábí a konku-
ruje s Lyonem.

Franoouizští továrníci mohou kieti po ochran-

ných clech, nebo vyrábti laciné látky horších kva-

lit, prodají stíží 3,250.000 kg. hedvábných látek za

cenu, tutéž cenu. za kterou prodávali 2,500,000 kg.

v 'r. 1885 — nikdy jíž nezaírjmou posicí, kterou mli
kdysi Itálie, Švýcary, Nmecko, Spojené státy a

Rusko maíí svoje vlastní továrny a dovážejí z Lyonu
pouze nejlepší druhy- Co se obyejných druh tý-

e, stal se v Petrohrad hedvábný šátek zjevem zce-
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ía obyejným i v chudých tídách, ponvadž domJácí

tkalci severního Kavkazu vyrábjí je za cenu, pi
které by dlníci z lyonských továren pome-lí hlady.

Prmysl byl decentralisovám a tebaže Lyon zstá-
vá stediskem umleckého hedvábnictví, nikdy již

nenabyde oné dležitosti, které se tšil ped ticeti

lety jakožto stedisko výroby hedvábných látek.

Mohli bychom citovati na sta podobných píkla-
d, Greenock nedodává .již cukr do Ruska, nebo
zem tato vyrábí jej v obrovském množství za cenu,

za kterou ise prodává v Anglii. Výroba hodinek
není již švýcarskou specialitou; dnes dlají je všude-

Indie na svých devadesátí dolech ze tí tvrtin tží
uhlí, které spotebuje. Prmysl chemických výrob-
k, který kdysi vzkvétal v Anglií a Skotsku na be-
zích Clydu a Týnu vlivem zvláštních výhod, skyta-

ných dovozem Španlských kyz, a seskupeni tch
všech etných prmysl podél obou tok je dmea v
úpadku, španlsko, pomocí anglických kapitál, po-
íná zužitkovati svoje kyzy po svoji vlastní potebu
a Nmecko stalo se velikým stediskem výroby ky-
seliny sírové a sody; dnes jíž ono siaano íiaíká si na
nadvýrobu.

Držme se však vcí. Mám ped! sebou tolik ísel
opakujících totéž, že bylo by možno rozhojniti pí-
klady dle libosti. Je jíž na ase uiniti závr a pro
každého riepedpojatého ducha je závr ten na sna-

d. Prmysl všeho druhu se decentralísuje a je roz-

ptylován po celém povrchu zemkoule, Specialísace

ustupuje všude co nejvtší rznosti, integrova-
li é, doplující se, rozmanitosti prmyslu.

Postupn všichni národové stávají se prmyslový-
mi a blízká 'jest. doba, kdy všichni národové jak

Evropy, tak Spojených stát a i obyvatelstvo nej-

eazSÍ Asie a Ameriky budou samy si vyrábti sko-

ro vše, eho bude jim teba. Války, nebo nahodilé

píiny mohou snad opozdit a zdržeti toto rozsévání
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prmyslu, ale nezastaví jej: je neodvratné, Pro kaž-
dého nov "pišlého jsou jen prvé kroky nesnadné:
Jakmile však kterýkoli prmysl zapustí pevn ko-
eny, dá vznik stm jiných; a jakmile jsou prvé kro-
ky jednou jíž uinny, prvé pekážky pekroeny)
pak prmyslová evoluce dovršuje se zrychleným
chodem.

Máme tak živý cit, ne-lí jasné vdomí tohoto fak-

ta, ža honba za koloniemi stala se charakteristi-

ckým rysem posledního plstoletí; Každý národ
chce míti svoji koloniální íši. Ale kolonie nejsou

zde nic platný. Není ria svt druhé Indie a podmín-
ky jednou se vyskytnuvší se vícekráte neopakují.

Ostatn, což nkteré z anglických kolonií nehrozí

stláti se vážnými konkurenty své jnateskié zem?
Ostatní, jako Austrálie, neopomenou následovati je-

jích píkladu. Trhy dosud neutrální, jako na p. í-
na, nebudou nitkdy vážným odbratelem Evropy; ona
si mže domia vyrábti mnohem lacinji to, co by
od nás kupovala a až bude cítiti potebu výrobk
po evropsky hotovených, bude si je vyrábti sama.
Bude neštstím pro Evropu, jestliže v den, kdy par-

ní síroj rozšíí se po ín, bude ješt stále poítati

na cizí odbratelel Na bíd polodivoch Afriky ne-

možno pak budovati blahobyt cívilisovaného ná-

roda.

Pokrok musí býti hledán na jiné stran; je te-
ba vyrábti ,pro spotebu vlastní ze-

m. Odbratelé Lancashírského bavlnného zboží,

Lyonského hedvábí, Sheffieldských nož a uherské

mouky nejsou* aní v Indií aní v Africe. Praví kon-
sumenti výrobk našich dílen musejí býti hledání do-

ma; jest to naše vlastní obyvatelstvo. A. budou
moci jimi býti, vybednou-Ii z bídy,

Zbyteno -je posílati do Nové Guineje plovoucí

skladišt s anglickým -neb nmeckým zbožím, po-

nvadž jsou na britských ostrovech davy lidf, kteí
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by si páli kupovati toto anglické zboží a v N-
mecku zase nescházelo by odbratel výrobk n-
meckých, jen kdyby byli zbaveni bídy.

Místo abychom namáhali si mozek vymýšlením
prostedk, ýaik zajistiti si vzdálené 'odbratele, zdaž
nebylo by lépe pokusiti se zodpovdti následující

otázky: Pro anglický dlník, jehož prmyslové
schopnosti jsou ve volebních eích tolik vynášeny,
pTO -skotský malrolnfk a irský venkovan, jejíchž

zarputilá vytrvalost v tvoení nové plodné pdy na
míst rašelkiových moál je pedmtem tolika

chvaloeí, —• pro oni nejsou odbrateli lancashir-

skýoh tkalc, sheffieldských noží a northuimber-

landských horník? Pro dlní ctvo lyonských hed-
vábek nejen že samo nechodí v hedvábí, ale asto
nemá ani chleba ve svých mansardách? Pro ruští

sedláci prodávají svoje obilí a jsou nuceni po tyi,
šest a nkdy i osm msíc v roce mísiti stromovou
kru a všemožné traviny s hrstí mouky, aby si ud-
lali svj chléb? Pro hlad ádí tak asto mezí psti-

teli rýže a obílí v Indii?

Za dnešních pomr rozdlení lidstva -na kapíta-

listy a dlníky, bezprávné držitele majetku a dav ži-

jící z nejisté mzdy je rozpietí prmyslu na nové
obory prováizeno vždy iny hrozného utlaování dl-
nictva, ubíjením dtí, pauperismem a nejistotou, jež

vidli jsme pi poátcích anglického kapitalismu v
prvé polovin devatenáctého století.

Ve zprávách inspektor ruských továren, ve zprá-

vách obchodní komory v Plauen, v italských anke-
tách, ve zprávách o vzrstajícím prmyslu v Indii a

Japonsku shledáváme jse naprosto s týmiž zjevy

jako ve zprávách anglických parlamentních komi-
sí z let 1840 až 1842, nebo se zjevy novjšího data,

jako je »sweatin'g system« ve Whitechapelu a Glas-

gow, pauperismus v Londýn a nezamstnanost
v Yorku,
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Problém kapitálu a práce je takto zevšeobecnn,
ale souasn je i .zjednodušen. Vrátiti se v ten stav,

kdy obilí jest pstováno a zboží vyrábno pro po-
tebu tchže lidí, kteí je pstují a
kteí zboží vyrábjí, — to bude bez pochy-
by problém, který Evropa bude nucena ruát&ti ed
nynjška za nco málo let. Všechny zem stanou se

svým vlastním výrobcem a svým vlastním spote-
bitelem továrního zboží. To však nutn vyžaduje,

aby v touže dobu byly vlastním1 výrobcem a vlast-

ním spotebitelem výrobk zemdlských, A tof

práv pedmt, ke kterému se nyní obrátíme.





KAPITOLA TETÍ.

Možností zemdlství.

Rozvoj zemdlství. — Pedsudek o
pelidnni, — Mže-lí pda Velké Bri-
tanie uživiti své obyvatelstvo? —
Anglické zemdlství. — Srovnání se
zemdlstvím ve Francii, v Belgii a
Dánsku. — Zelináství; jeho výsledky.
— Je výhodná pstovati obilí ve Vel-
ké Britanii? — Americké zemdlství;
intensivní hospodaení ve Spojených

Státech.

Prmyslové a obchodní djiny svta bhem druhé
poloviny devatenáctého století byly djinami decen-
tralisace prmyslu. Nebylo to pouhé pemístní gra-

vitaního stedu obchodu, jak Evropa vidla toho
píklady, když pešla obchodní hegemonie z Itálie

do Španlska, pak do Holandska a konen do An-
glie; hnutí mlo význam mnohem hlubší, ponvadž
vyluovalo samo možnost njaké obchodní -neb pr-
myslové hegemonie. Odkrylo nové existenní pod-

mínky ochodu ía prmyslu a tyto nicvé podmínky
nutn vyžadovaly nových pizpsobení.

Jist že ozvou se etné hlasy, aby pronesly ná-

mitku, že bývalá pevaha prkopník prmyslu
musí býti stj co stj zachována; prkopníci védy

takto mluvili. Doloží, že tito pionýi musejí dosíci ta-

kové svrchovanosti vdy a technické organisace,

alby mohli potíti svoje mladší konkurenty a že v

pípad poteby mohou se uchýliti k násilí. Násilí

však vyvolává násilí, a jestliže bh války staví se

vždy na stranu tch nejsilnjších voj, jsou nejsil-

njšíma práv to, kteí zápasí za nová práva prati za-

staralým prívil«jftn.
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Co se týe dosažení technického ^vzdlání, toho

nabydou jist všichni co nejdíve, což bude pro lid-

stvo velkým dobrem — ale pro celé lidstvo a ne pro
jeden národ, nebo! není možno pstovati vdu pou-
ze pro vlastní užitek. Vdní a vynalézavá obraz-

nosí, smlost myšlenky a duch podnikavosti, zisk

genia a zlepšení spoleenské organísace, to jsou

vci, které staly se mezinárodními: žádný druh po-

kroku — rozumového, prmyslového neb spoleen-
ského — nemže být uzaven v .politických hrani-

cích; pokrok pekrauje oceány a proráží horami;
ba ani poušt nekladou mu hranic.

Vdní a duch vynalézavostí jsou dnes v pravd
tak mezinárodní, že jestliže zítra pouhý láneek
v novinách oznámí, že profblém shromažování
energie, tisku bez ern nebo problém vzduchoplav-

by ;došel praktického rozešení v nkteré zemi sv-
ta, mžeme býti jísti, iže za nkolik týdn po té

bude tentýž problém -rozešen, skoro na tentýž zp-
sob, rznými vynálezci .rozliných národností,*)

Každým okamžikem vidíme, že tentýž 'vdecký
objev, nebo tentýž vdecký vynález byl uinn v in-

tervalu nkolika dní v zemích vzdálených od sebe

na tisíc mil; jako by to byl jistý druh ovzduší, který

podporuje klíeni dané myšlenky v daném okamži-
kju. <A vskutku, toto ovzduší stává: vytvoííly je

pára, tisk a spolená zásoba vdomostí I

Jsou tedy ti, kteí sní o zmonopolísování techni-

ckého genia o padesát let pozadu. Svt, celý širý

svt je dnes pravou doménou vdy a jestliže každý
národ rozvíjí nkteré zvláštní schopnosti v tom í
enom odboru, pece rozliné schopností rzných ná-

rod se vyrovnávají a zisk, jež mohl by z toho ply-

nouti pouze pro nkterý z nich, mohl by býti pouze
doasný. Zrunost Anglian v umní mechanickém,

•) Tioto bylo napsán* v r, 1S90 a hlUa potvrdila tuté ped-
vídavost.
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edvážnost Amerianu v jejích obrovských podni-
cích, systematický duch Francouz a germánská pe-
dagogíe stávají se mezinárodními vlastnostmi- Tak
vidíme Síra Wílliama Armstronga v jeho dílnách v
Itálií a Japonsku- uit domácí dlníky umní zroze-

nému na Týnu, jak ovládnouti obrovské massy že-
leza; trochu hmotný duch podnikavostí Ameria-
n vpadnul do Starého svta; francouzský vkus pro
harmonii stal se vkusem evropským; a nmecká pe-

dagogie ~ zdokonalená, pipojil bych já sám — není
cizí v Rusku, Bylo by lépe poohlédnouti se po nových
podmínkách a po tom. jaké povinností ukládají naší
generací, místo abychom se pokoušeli udržeti život
na vyšlapaných pšinkách,

'Lize enadno pochopiti povalbu tchto nových pod-
mínek a jejich dsledku. Ježto prmysloví národo-
vé západní Evropy setkávají se se stále rostoucími
pekážkami pi prodeji svých tovar, pi výmn
jich za pedmty výživné, tedy budou nuceci poža-

dovati na vlastní pd svoji výživu. Budou takto

musiti se obrátiti se svými tovary na domácí spo-

tebitele a na domácí výrobce pro svou potravu. A
ím díve tak ucíní, tím lépe pro n bude.

Proti pijetí tchto závr stojí v cesit dv ná-

mitky. Národohospodái ;a politikové uili nás, a
my jím vili na slovo, že území západoevropských
stát jsou tak pelidnna, že nemohou produko-
vati potravu a suroviny nutné pro uživení stále ro-

stoucí populace, Z toho plyne nutnost vyvážeti

•totvjárnií zboži a dovážeti výživné láfey, Z dVuihé

strany bylo nám eeno, že i kdyby bylo možno v
západní Evrop získati množství pdy postaující

k obživ jejich obyvateli, nezískalo lby se tím nieho,
pokud je možno tyto potraviny pivážeti levnji i

ciziny. Takové jsou dnes bžné teorie a ideje,

A pec je snadno dokázati, že jedni i druzí se mýlí.

Území stát západní Evropy mohlo 'by produko-
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vátí potravu prc populaci mnohem etnjší, než je

dnešní .— a co více, tento zpsob by pinesl obrov-
ský užitek. Tof dva body, o nichž hodlám práv ho-
voiti.

Vezmme pedevším pípad pro naši thesi 'nej-

nepíznivjší. Je možno, aby pda Velké Britanie,

která dnes živí fen -tetinu svých obyvatel, mohla po-
skytovati dosti hojné a rzné potravy pro 41,000000
lidských bytostí, kdylž její povrch se vším všudy
[s lesy a skalami, moály a rašeliništi, msty, cesta-

mi, železniními tratmi a pohni) má jen 22,700,000

hektar, ss nichž toliko 13,000,000 možno považo-
vati za vzdlávatelné?')

Podle bžného mínní je vc naprosto nemožná;
a toto mínní je tak zakoenno, že vídáme i muže
vdy, obyejn vi bžným mínním opatrné, bráti

je za své, aniž by si dali práci je koniiolovuti, Je
pijímáno jako axiom (samozejmá základní vta).
A peci jakmile se pokusíme nalézti v jeho prospch'
njaký dvod, konstatujeme, že není založen ani na
faktech ani na úsudcích, které samy byly založeny

na zjištných faktech.

Vezmme na p, odhady sklizní uveejované
každého roku v »Times« od J. B. Lawesa, Ve
svém posudku z r, (1887 poznamenal', že bhem, osmi
let 1853—60 »skoro tí tvrtiny úhrnného množství

pšenice, spotebované ve Spojeném království,

mly pvod v zemi samé a více než tvrtina pochá-

zela z cLziny«; ale o dvacet pt let pozdji byly

pomry skoro obrácené, nebo! psal: »Bhem osmi
let, 1779—96, byla o nco málo více než tetina

hrazena domácí sklizní a skoro dv tetiny dovo-

zem.«

*) 23% úkrané pfechy Anglie, 40% plochy Waksu a. 15%
&kat«ka je <faes zabráno lesy, houštinami', horskými vesovišti,

vodami atdl. Zbytek, to jest 13,000,000 hektar, který tvoili eíb-

iiLaaou p-u a stálá 'pastvišt v r. 1890, m-áe bytí považován
za »wd8lateltvý« povrch Velké Britanie.
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Ale ani rozmnožení obyvatelstva o 8,000.000 lidí,

ani zvtšení spoteby pšenice —• na 21 litr na hla-

vu, nemohou vyložiti tuto zmnu. V letech 1853'—60
živila pda :Velké Britanie {jednoho obyvatele na
dvou- jitrech. (Pro v roce 1887 bylo teba tí jiter

k uživení téhož obyvatele? Odpovd je snadná;

jedin proto, že bylo zemdlství zanedbáváno.
fVskutku byla plocha osetá pšenicí od let 1853—60

zmenšena o 640.000 hektar a následkem toho byla

stední sklize let 1883-86 více než o 14 a pl mil-

lionu hl menší než stední sklize v letech 1853-60;

ale již sám tento schodek pedstavuje výživu více

než 7,000.000 obyvatel,

Bhem téhož asu byla plocha osetá jemenem.,

ovsem, boby a ostatními jarními plodinami taktéž

zmenšena o 225.000 hektar, které. poítáme-H
stední sklize z hektaru jen 22 hektolitr, pi nej-

menším by pedstavovala obílí potebné k uoplneG,

porcí obilí shora zmínných 7,000.000 obyvatel.

. Mžeme tedy íci, že jestliže Spojené království

v roce 1887 dováželo obilí pro 17,000.000 obyvatel,

místo aby dováželo pro 10,000.000 jako v roce 1860,

že tomu jednoduše tak proto, že 900.000 hektar by-

lo odato polnímu hospodáství,*)

Tato fakta jsou dobe známa; je však obyejn
ma to odpovídáno, že se povaha zemdlství zm-
nila; ze místo pstování obilí je v Anglií chován
dobytek pro porážku a mléko. Ale srovnáme-lí í-
sla, vztahující se na pícniny a pod. v r, 188? a 1860,

ukáže se nám táž klesající kivka. Plocha osázená

*) Prra. plocha osev, pšen. v 1, 1853—60: 1,656.500 he-kt., pr-
mrná že 41,615.000 hl, Prm, .plocha oseti olbiltm v r. 1884—87
1,015.300 hektair.; pritnéVna že (dofcrá léta): 26,750.000 hekto-
litr. Vít: »Rotharasted Experíments« odi proí. W. Freama (Lon-
dýn, 1888), sfcr. 63. V pedcházejícím vzal- jsem za základ íslicí-,

udanou Sirem John Laiwesem, 205.4 litr na ofbyv&tele za rok,
isl> to hodnS blíží se míe jxijaité frawoouzefliymi »ta,ti*tiky

(206 litr). Rutí statistikové poítají 206 litr zimního obili

(hlavn žita) a 9í litr obili jarního [pohanky, ]eim»ni atd.).
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brambory byla zmenšena o 113,000 hektar; pro e-
py pro dobytek inilo zmenšení o 73,000 hektar; a

tebaže se zvtšila plocha osázená kapustou, mrkví,

atcL, pece celková plocha všech tchto kultur byla
zmenšena o 133,000 hektar. Zvtšeni plochy kon-
statujeme jen u zelených pícnin stídavých kultur

(647.000 hektar) a u trvalých pastviš (1,130.000

hektar), ale marn bychom hledali odpovídající to-

mu zvtšení potu dobytka. Zvtšení potu kus
dobytka bhem let 1860—1887 nestaí ani krýti ú-

zemí, Merá ibyla trnov vzdlána,*)

Od r, 1887 spjí vcí stále k horšímu. Bérem e-lí

v úvahu pouze Velkou Britanii (Anglii, Skotsko a

Wales) vidíme, že v r, 1885 plocha obílím všeho
druhu zabraná byla 3,396-000 hektar. Tot v pravd
velice málo v pomru k ploše, která by mohla býti

vzdlávána; ale i tato malá plocha byla však znovu
zmenšena v r. 1895 na 2,995000 hektar. Plocha
osetá pšenic* v r. 1885 byla 1,003,000 hektar (proti

1,467.000 v r. 1874); ale v roce 1895 redukuje se

dále na 574,000 hektar, kdežto plocha vyhrazená

ostatnímu obilí se zvtšila íen nepatrn ze 2,103,000

hektar na 2,211,000 hektar. Obnáší tedy úhrnná
ztráta oro všechno obilí 400,000 hektar v deseti le-

tech! Tak pro dalších pt milion obyvatel bylo nut-

no stravu dovážeti z ciziny. Od té doby nastalo ma-
lé zlepšení. Bylo však co nejmenší, nebo v r, 1904

až 1908 byla stední velikost plochy obilím oseté

2,590.000 hektar.

") Poet hovzího dobytka zvýšen byl o 1,800,000 kusá a

poett ovcí zmenšen o 4>i milion a (6
2
/s milionu, sxcvnám*-li roik

1886 s t, 1868), což by odpovídalo zvýšení potu hovzího do-

bytka o \
lÁ milionu, ponvadž 8 ovcí se považuje za roven'

jednomu kusu: hovžstího dobytka. Ale od r. 1860 byly vzdlány
2 miliony hektai pSdy dotud nevzdlané, kteréžto zvtšení

plochy není kryto shora oamaeným rozmnožením dobytka,

takž* milion he&tatr nov vzdlané pdy nebylo nikterak do-

bytkem pln kryto, V tom byla ztráta ipro zemí.
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Vzrostla snad bhem této doby plocha vnovaná
zelinám? Ani dost málo! Ba byla zmenšena asi o
200.000 hektar (na 1,425.000 hektar v r. 1885 a na
1,237.000 v letech 1904-1908), Snad aie byla zvt-
šena plocha vyhrazená jeteli a pícninám stídavé
kultury a to v pomru k tmto zmenšením? Na ne-
štstí ne! Také ona se zmenšila (na 1 ,883.000.hekta-
r v r. 1885 a na 1,759.000 v r. 1904—1908), zkrátka,

uvažujeme-lí veškerou pdu sítídav osév&nou (6

mil, 961,000 hektar v r. 1885, 6,542.000 v r. 1895

a 5,987,400 v r, 1904—(08), vidíme, že v tchto pti
letech byl ztracen pro hospodáství skoro milion

hektar, bez jakékoli náhrady. Nechají vzrstati tu-

to již tak dosti znanou plochu— pesahuje 7,000-000

hektar, více než polovinu vzdlatelné plochy —
která patí mezi stálé pastviny* a jejíž jeden hektar
uživí sotva Jednu krávu!

Musím podotknouti po tom všem, proti tomu, co
íkají nám anglití zemdlci, kteí pro chov zíkají

se pstování obilí ~ že bhem tchto dvaceti let,

1885—1905, poet kus /dobytka píslušnou mrou
se nezvtšil. Kde. by ostatn mohl tento dobytek na-
lézti výživy? Dalek toho, aby pdu odejmutou obílí

vnoval chovu, zmenšuje venkov dále svj dobytek
v r. 1885—195 a teprve bhem posledních nkolika
let ukazuje pozvolný vzrst. Mla 6,597.964 hovzí-
ho dobytka v r. 1885, toliko 6.354.336 v r, 1895,

6,921.000 v r. 1904—1908 a 7,057,520 v r. 19Í0 ai

11; 26,534.600 skopového v r. 1885, 25.792.200 v r-

1895 a od 26,500.000 do 27,610.000 v r. 19091—11,

Pravdou je, že se zvýšil poet koní; všichni ezníci

a zelinái jezdí si nyní komo »pro rozkazy k pan-

ským dveím*. (Jen mimochodem podotýkám, že ve

Švýcarsku a ve Švédsku slouží jim k tomu telefon.)

Ale vezmeme-li do potu kon, užívané v zemdl-
ství, zdravé a držené pro chov, nalezneme jen malé
rozdíly mezi 1,408.790 v r, 1885 a 1,553,000 v r, 1909.
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Ale kon se též dovážejí, rovnž jako znaná ást
ovsa a sena, potebného k jich výživ.*)
A jestliže v Anglii konsum masa opravdu stoupl,

dlužno to piísti masu dováženému z Holandska,
Ameriky, Austrálie (prodávanému potmme lacino

a ne masu skytanému britskými ostrovy.
Zemdlství zkrátka v. nieni svého sméru nezm-

nilo, jak nám asto íkají, a upadá na všech stra-

nách. S nepokoj budícím chvatem je ubírána pda
polnímu hospodáství, zatím oo souasné pokroky
zelináství, ovocnáství a drubežníctví jsou jen z da-

leka srovnatelný s pokroky v tomto smru uinný-
mi ve Francii, Belgii a v Americe,
(Nutno íci, že bhem nkolika posledních let jest

pozorovati jakési zlepšení. Plocha osetá obilím se

zvolna zvtšuje a pohybuje se asi kolem 9,800.000

ha zvlášt patrný je vzrst u pšenice (7,634000 ha
v r, 19Í1 proti 6,491.800 v r, 1907), naproti tomu
plocha osetá žitem a ovsem se o nco zmenšila. Ale
pi všem tom jest plocha osetá obílím stále ješt
o pl milionu ha mienší než byla v r, 1885 a
o jeden a pl milionu ha menší než r. 1874

To representuje, pipomeme si to, mounou výži-

vu 10 milion lidí.
Píina tohoto úpadku je zejmá. Je to útk, de-

serce od pdy, U všeho hospodaení vyžadujícího

lidské práce byla zmenšena plocha jemu vnovaná
a ve tyiceti letech, od r, 1861, více než tetina ze-

mdlského dlnictva odešla do mst rozmnožiti ar-

mádu nesamstriianc,**') takže venkov Velké Brita-

*) Dia íjmií:vé aprátvy z r. 1899 Stafcstickíé spolenosti, po-
dané p. Grawfordero, bylo do Anglie dovezeno 4,500.000 tun
sena a jiného krmiva pro dobytek. Pi- dnešním systému hospo-
daeni na britských ostrovech bylo by stailo 2,430.000 hektar,
aby bylo získáno tato krmivo. Kdyby ješt 2,430,000 hektar
bylo oselo oblita, bylo by Spojené království produkovalo ve-

škeré obi'í. které konzumuje — stále ovšem poítaje s pro-
stedky dnešního hospodaeni,

**] Hospodái a zemdlští dlníci v Anglií a Walesu: 2,100.000

v t. 1*61; 1.311.720 v r. 1891; 1,152.600 v r. 1901 (spolu » rybái).
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níe dalek jsa toho, aby byl pelidnn, naopak »u ra í-

rá hl ad e m p o lidské prá í«, dle výroku Ja-
raesa Carida, Anglický nárcd neobdlává svoji p-
du; zabrauje se mu to a lžinárodobospodáí
si naíkají, že pda neuživí svoje obyvatele!

Vzal jsem jednoho dne vak na záda a odešel p-
šky z Londýna, abych prošel Sussex. etl jsem dílo

p, Léonce de Lavargne a oekával jsem, že naleznu
pdu vzdlávanou co nejpelivji. Ale ani v okcjií

Londýna a tím mén, když došel jsem jižnji, nevi-

d1

! jsem v polích ani lovíka. Ve Weald mohl jsem
projíti na 30 kilom., aniž bych vidl nco jiného mi-
mo lesy a vesovišt pronajatá k odstelování ba-
žamt »gentlemanm. z Londýna«, jak íkají tamní

hospodái. »Nevydatná pda« to byla moje první

myšlenka; ale stávalo se, že na kižovatce dvou cest

objevilo se mi hospodáské stavení s polnostmi a

vidl jsem, že táž pda nese hojnou že. Pišlo mí
na mysl poekadlo francouzských venkovan: J a-

k ý pán, t a fe o v á ,p d a.

Pozdji vidl jsme bohaté nivy hrabství ve stedu
zem. Ale i tam zaráželo mne, že nesetkával jsem

se s intensivní práci, jakou byl jsem zvyklý obdirvo-

vatí na belgickém a francouzském venkov. Pestal

jsem se však diviti, když jsem se dozvdl, že na
polích celé Anglie a Walesu pracovalo tehdy pouze

1,350,000 zemdlc, muž a žen, kdežto více než
16,000.000 náleželo tíd »emeslník, služebník,
neuritých povolání a Kdí cQeproduktivních« jak pra-

v naší nemilosrdní statistikové. Jeden milion ti sta

tisíc lidských bytostí nemže ádn obdlati plochu

13,000.000 ha, leda že by se chopili hospodáských
method farmá amerického západu.

Jindy zase, když uinil jsem Harrow stediskem
svých výlet, nemohl jsem uraziti osm kilometr
smrem k Londýnu, neb smrem opaným, aniž bych

v levo, neb v právo vidl co jiného než louky, na
nichž se s bídou sklidí s hektaru pt tun sena; tedy
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množství zrovna tak staící uživili jednu dojnici.

Na tchto loukách bije nepítomnost lidí zrovna
do oí. Na jae je peválcují, vždy za dv neb ti léta

trochu ipohnojí, palk se na nich objeví .až pi semosei.
A to sotva dv míle od Charíng Cross, v bezpro-
stedním okolí šestimilionového msta, zásobované-
ho brambory z Flander a Bretan, francouzským
salátem a jablky z Kanady.
V rukou paížských zeliná každý tisíc hektar,

položený v takovéto vzjdálenosti od hlavního m-
sta, byl by obdláván nejmén 5000 lidí, kteí by
na nm vypstili zeleniny za cenu 3.000 až 20,000 K.

na hektar. Ale zde leží ladem spousta jiter pdy,
které je teba jen lidské práce, aby dala zlatou

úrodu, leží ladem a lidé vám odpovídají; »Je to tž-
ká, jílovatá pdaU aniž by jím napadlo, že "není ja-

lové pdy, která by vzdorovala lidské prácí; že ta

nejúrodnjší území nejsou americké prérie,
. ani ru-

ské sitepi — daleko ne I

—
• ale že teba je hledati

v irských rašeliništích, na písených dýnách seve-

rozápadního pobeží Francie, na srázných pahorcích
beh Rýna, na horských terasách v Itálií, kde všu-

de byly stvoeny lidskou prací,

INež nejvíce nápadno je, že v nkterých nepopira-

teln úrodných ásitech Anglie je situace ješt horší.

Opravdu zabolelo mne, když vidl Jsem, v jjakésm

stavu je ponechána pda v jižním Devonu a když
jsem se ze zkušenosti pouil 1

, emu ííkiaijí .»stálé pa-
stvišt*. Kam oko dohlédne jsou pole pokryta na ti

palce vysokou travou a bodláím, S vrcholku kaž-

dého pahorku možno jedním -pohledem vidt dvacet

až ticet takovýchto polí, A v takovémto srtavu'je

na tisíce hektar pdy pes strašlivou práci, ktercu

jí vnovali ddové dnešních hospodá, aby -oistili

tyto pozemky, zbavili je kamení, ohradili, odvodnili,

atd. Na všech stranách setkával jsem se s opušt-
nými chatami a divoícími zahradami. Celá popula-

ce zmizela a zmizí i poslední její stopy, budou-li se



— 01 —

vci bráti tím smrem, kterým jdou dnes. A to dje
se v kraji, jenž má nejúrodnjší pdu a podnebí jist

píznivjší než v Jersey na jae a poátkem léta,—
v kraji, kde i nejchudší rolníci mohli dobývati n-
kdy brambory v prvé polovin kvtna. Jak mohla
by však býti tato pda vzdlávána, když není niko-

ho, kdo by zpracovával pdu? »Máme pole. Lidé
chodí okolo, ale nevstoupí na n nikdy,« ekl mi je-

den starý venkovan. Takovou v pravd je skute-
nost.*) —
Takové byly moje dojmy o britském zemdlství

ped dvacíti Jety, iNa štstí, jak' úední statístícld

data, tak ada soukromých výzkum uveejnných
od té doby snaží se ukázati, že nastalo jakés malé
zlepšení ve všeobecných podmínkách zemdlství
v této zemí bhem posledních dvaceti let. Trochu
úspšné zkoušky v rozliných nových smrech pro-

vedeny byly v rozliných ástech zem a budu míti

potšení uvésti je dále, tím spíše, že ukazují, jak zce-

la prmrná pda na tchto ostrovech mže býti

úrodnou, jen když je správn vzdlávána. Ale na
velkých plochách zvlášt v jižních krajích jsou vše-

obecné podmínky ješt i horší, než byly ped dva-

cíti tety,

.Celkem, lodyž -ctme adhi revuí, novinových'

lánk a knih, pojednávajících o anglickém zemdl-
ství, které byly dosud uveejnny, jist rozpoznáme,
že zemdlská depresse, která poala v letech

sedmdesátých a osmdesátých devatenáctého století

zpsobila mnohem hlubší úpadek, než pokles cen

obilí následkem americké konkurence. Nicmén by-

lo by mimo úel této knihy provádti zde takový

rozbor. Krom tohc každý, kdo pete nkolik re-

vualnfch lánk, psaných s hlediska rzných stran,

*) V cStoJl mafie vtsmée, bliako Darthe, kde p.o&í jsem dvoiji

Mtó, hýly: stat*k e 150 hetktare-cih »e 4 dlníky a 2 hochy ; iáiý

sítttek o 125 hektarech s>í 2 JMjní a 2 hochy; t*tl t> 325 h*ka.
reeh s 5 mui a asi tolikéž hochy.
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ntbo prote takové knihy, jako je kniha pana Chrír

stopher Turnora*) nebo prostuduje výtah výzkum
provedených Rider Haggardem v 26 krajích Anglie— všímaje si více dat uvedených v této knize, než
ponkud šiknfých konklusí autorových — brzy uvidí

sám, jaké jsou píiny, které drží v osidlech vývoj
britského zemdlství,**)
Ve Skotsku jsou podmínky stejn tak špatné.

Obyvatelstvo oznaované co »zemdlské« neustále
klesá: 'v roce 1911 bylo jej jíž mén než 800.000;

vzhledem k zemdlským dlníkm klesl poet je-

jích na 42.370 (ze 135.970 na 93.600) ve dvaceti le-

tech, od roku 1881 do 1901, Plocha vzdláva-
né zem se zmenšuje, kdežto plocha pokrytá
»lesy se zví« — což jsou honitby, upravené na p-
d, jež byla díve ornou pdou, k obveselení boha-
tých — stoupá hrozivou rychlostí. Není teba íkati,

že skotské obyvatelsvo se souasn vysthovává a

Skotsko se vyliduje-

Mj hlavní cíl byl ukázati zde, co mže býti a
co by mohlo býti obdrženo od pdy správn a
inteligentn vzdlávané a chci oznaiti pouze jednu

z nevyhJod hwsipodlaení obvyklého v této zemi,

Landlordi i statkái postupn poali sledovati jiné

cíle než ten, aby obdrželi z pdy nejvtší množství

produkt, které možno získali, a když tento pro-

blém maximáání produktivity pdy nalezl ohlasu

u evropských národ a vyvolal úplnou tzmnu me-
thod hospodaení, pak taková zmna nebyla pro-

vedena v této zemi. Zatím co ve Francii, Belgií,"N-
mecku a Dánsku -uinili zemdlci co mohli, aiby

zmenšili vlivy americké konkurence, tím, že .uinili

svou kulturu intensivnší ve všech smrech, v této

zemí (Anglii) pevládají dnes již zastaralé methody
zmenšování plochy oseté obilím a ponechávání p-
dy na luka, akoliv mlo by býti zejmo, že i p a-

*] Land Prob!*ma and National Wettare, London 1911.
*") Ruraí EngUad, áVa silné svazky, Lowýti Í902.
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štva dobytka se již nebude vypláceti a že jaká-

si snaha v pravém smru mla by za následek zvý-
šení výtžku obilní sklizn a í sklizn epy a rostlin

pstovaných k prmyslovým úelm. Zem jest stá-

le mén vzdlávána, v dob, kdy problém dne jest

uiniti kulturu intensívnjšf a íntensívnjŠí.

(Mnoho píin se spojilo, aby zpsobilo tento ne-

žádoucí výsledek. Koncentrace vlastnictví pdy
v rukou velkých vlastník pdy; velké zisky ped
tím nabyté, rozvoj tídy landlord a statká, (kteí

se spoléhají hlavn <na jiné píjmy než na ty, (které

pocházejí z pdy, a pro nž se staikáství stalo tak

jakýmsi djruhem> zábavního vedlejšího zamstnání
nebo sportem: rapidní rozvoj hiš vnovaných spor-

tovcm jak britským tak cizím, nedostatek ínitiativ-

ních lidí, kteí by ukázalí národu potebu nové ce-

sty, malá touha k získání potebných vdomostí a

nedostatek institucí, které by široce rozšíily prak-

tické zemdlské vdomostí a zavedly zlepšené zrní

a sazeníce tak, jak to dlají pokusné farmy ve Spo-
jených státech a v Kanad, odpor proti duchu zem-
dlské kooperace, jíž vdí dánští statkái své úsp-
chy a tak dále — vše toto stojí v cest nevyhnutelné

zmn method hospodaení a má za následek vý-

sledky, na nž britští zemdlští spisovatelé si tolik

naíajf *} A;íe ^est samozejtruo, že, abychom mohli

konkurovati se zemmi, kde se užívá stroj ve vel-

ké míe a nové methody hospodaení nalézají svého
útoišt [poítaje v to prmyslové zpracování zem-
dlských produkt v cukrovarech, škrobárnách! a
sušení zelenin atd. spojené se zemdlstvími nem-
žeme používati starých method, zvlášt když stat-

ká musí platiti nájemné 60, 120 a píležitostn 150

K za hektar obilné pdy.
Bude mi pirozen eeno, že toto mínní je v

protiv k dobe anámé výši anglického zemdl-

*) Viz H. Ridw Haggardom Rural Dsmark an U« L*ssoas,
loiwftjn 1911, str. 188-513.
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stvx. Což lopravdu nevíme, že prmrná anglická

sklize z jednoho hektaru iní 25 hektolitr pše-

nice, kdežto ve Francií je pouze 18 hektolitr?
Což neteme v každé roence, že Velká Britanie

na svých polích produkuje ron za 4 a pl miliardy

zemdlských výrobk pvodu živoišného (mléka,

sýra, masa a vlny)?

Ovšem že problém vzdlávati zemí s tak malým
potiem lidí byl zde tak rozluštn, že obdlávají se

pouze dv tetiny pdy a to ješt velmi skrovn, —
Od té doby, co byly psány tyto ádky, r, 1890, po-
alo v Anglii hnutí na prospch intensivního zelí-

náství a jednoho dne jsem etl (v listopadu 1909).

že je již do Covent Garden (ústední tržišt zele-

niny v Londýn) dovážen v listopadu chest z již-

ního Devonshiru. Poínají se také sázeti ranné bram-
bory v Cormoalu u Devonu, Ped tím nevyužitko-
vai nikdo tiiíto bohatou pdu a podnebí píznivé
ranným sklizním.

jNuže to vše je pravda a je nepochybeno, že v mno-
hém je anglické zemdlství na vyšší úrovni, než

u vtšiny národ, V umní dosáhnouti co nejvtšího
množství vjprobk pi minimu práce, .stála nepo-
pirateln Anglie v ele až do té doby, kdy byla
pedstižena americkými bonanzskými farmami (nyní

již zrušenými). Ostatn, co se týe ušlechtilých ple-

men dobytka, krásného stavu luk a výsledk dosa-
žených na nkterých statcích, možno se v Anglii

mnohému nauiti. Ale ponkud hlubší znalost angli-

ckého zemdlství v celku odkrývá nám jeho slabé

stránky,

Sebe lepší louka zstává loukou a její produktiv-

nost je mnohem menší než produktivnost obilného

pole. A dobytek ušlechtilých plemen jeví se nám
jako ubohé stvoení, jakmile zvíme, že je teba 120

ar pdy k uživení jednoho vola.

Zajisté, že se nemžeme ubrániti, abychom ne-

obdivovali sklize 25 hektolitr pšenice z jednoho



— 65 —
hektaru, jaké se dosahuje v Anglii, ale když se 'do-

tzvíme, že z 13,000-000 ha zdlatemé pdy dává tyto
výsledky pouze 660.000, jsme zklamáni. Podobn
nádherné sklizn by dosáhl kdokoliv, kdo by všech-
no svoje hnojivo dal pouze na dvacátý díl svých
polí.

Naopak 25 hektolitr pestane se nám zdáti tak
skvlým výsledkem, když vidíme, že bez hnojení,

pouze pomocí jdobreho vzdlávání pdy, bylo v
Rothamsted, na témže kusu zem, po tyicet let po
sob, sklízeno z hektaru- na 12 á pl hektolitru *);

podobn p, Prout na svém statku poblíž Sarwibríd-

geworthu, v studené, tžké pd, sklízel od r, 1861

rok co rok 27 až 34 hl pšenice bez jakéhokoliv hno-
jení pirozeného, pouze pomiocí dobrého parního
orání a umlého hnojení, (R. Haggard, I. 528.)

(Bylo-li hnojeno, sklízeno 34 hektolitr místo 25
a parcelaním systémem dosaženo sklizn 35 a pl
hektolitru. Na nkterých statcích bylo dokonce do-

saženo 44'/* a 50% hektolitru.

iChceme-li míti pesný odhad anglického zemdl-
ství, nesmíme jej zakládati na výsledcích dosažených
na nkolika kusech vybrané a dobe vyhmojené

pdy; musíme uvažovati celé území jakožto celek,**)

*) Rethamsted Experíments od pfof. W. Freuma, 1888, str. 35

a násl. Stojí za zorfhilku, že .p. Ható, který vedl RoiBhaimsteaidské

hwp&á.atví po mmoho det, iivmdit z vlaiátní zkušenosti, že p-
stování pšeolíce -v Anglii se mnohem lépe vypiiácf naž chov
dobytka, Toitéž mín&ní bylo asto proneseno ráenými znalci;

jích svdectví uveejnil Ridler Haggajtd. Na mnoha. mtotedh
jeho Rucral Bugland (nalezneme také zmlnlku' o vysoké ipenici,

aá 58 WI n a 'hektar /vflp&s^ovartié na mnoha misteclh Anglie,
'*) Ssla, jež berní za czáklad iohto výpot jsou udána v

Agricltaral Relurns of the Board of Aíriculture and AgrJcul-
tuiál Statístics for 1911, svazek XLVI, štr. 1. Jsou. násIednjjScI

pro rok 1910:

Celková plk>cha (Velká Britamie) 22,721.200 ha, nevzdé-Iaíelná

.ptocíha, 10,862,282 Oku (9,472,000 ka v
1

<r. 1895K vEdefeteítoá pterfha

12,858.372 3ia, w-Taná ásit této 5,867,556 ha. ást této 'co stálá

paistvina 6,990,816 ha, (Bhemi posledních desíti let, od censu
r. 1901 klesla vtalaiteilmá plodha o 129.200 ha, kdežto plocha
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Nuže, aa každém tisíci hektar území Veliké Bri-
tanie odhaduje se, áe 435 ha je zabráno lesy, mlázím,
vesem, stavbami atd.

Nekritísujeme toto rozdleni, nebo víme dobe,
že je závislo na pirozených píinách. Stejn ve
Francii a v Belgii je tetina území považována za
neadlamou, jalkjooli álsti Jeho jsou rok od roku
získávány hospodáství, Nechme však stranou tuto

»nezdélanou« ást a ppodSvejme se, íjdk se to má
.s. onmi 565 ha z 7000 (ve Velké Britanii 12,858-370

ha). Pedevším tchto 565 ha je rozdleno na dv
skoro stejné ástí. Jedna z nich vtší 308 hektar
z 1000 je nechávána na »stálá pastvišt*, to zna-

mená, že ve vtšin pípad zstává vbec nevzd-
lávána. Sklízí se z ní jen velmi málo sena *) a pase
na ní dobytek, ,

msty pokrytá stoupla o 66.684 ha, dosáhnuvši laik ayní

•1,606.280 ha. Od r. 1901 zmenšila se pda -pluhem vzdlávaná
o 264.400 ha -v Anfilii, 63.200 ha ve Walesu a 49,200 ha ve

Skotóku, calkera o 374.800 ha.)

Rozdleni plochy, foterá je nyní zorávána mezi rozliné
druhy plodin naeaíi se zna-ní rok od roku-. Vez-meme-lá roh 1910

[prmrný rotk), dostairaem-e) následující data:

Obílí . , 2,818,214 ha
J-etel a seti Tráva . . . 1,662.816 'ha

Okopaniny a saidy . . . 1,197.956 ha

Chmel 13.156 ha
Drobné ovoce .... 33.724 ha
Len 92 ha
Úhor aifad. ...... 141.600 ha

Cetková -vzdlávámá ploch*, {p>o>3iJí«ie v to-

tu ást «tál. pasfcv. kde se sklízí seno) 5,867.556 ha .

(V t. 1901 . . , 6,244.356 ha)
(V r, 1895 .... 6,466.780 ha)

Ze 2,818:214 ha vnwanýoh obili pipadalo 723.540 ha na
pSewci (skoro o 80.000 ha mén »e>ž v r. 1899 a- o 40.000 ha
mén než v r. 1901), 691.472 ha «a jemen (.pouze 639.172 ha
•v r. 1911), 1,208.388 ha na oves, asi 120.000 ha na bohy a kolem
20,800 ha na žito a rpohankw. Od 216.000 do 228-000 ba pipadá
na braimbory. Pflooha, pokrytá jetelem a setou travou kdesi
zvolna od r. 1898, hdy mila 1,964.400 ha.

*) Z tchto 307 hektar toliko na 52 se see na seno. OatateOt

jsou pastviny.
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Tak je více než poiíovina obdlání schopme pdy
neobdlávaná a (toliko zbytek 257 Jiefldtar * 1000
je obdláván. Z tchto 257 hektar je 124 zabráno
obílím, 21 zemáky a luštninami, 53 pícninami a 73
jetelem a travinami za stídavého hospodaení.
Konen <ze 124 hektar, vnovaných obilí, je 33

tch nejlepších a v nkterých letech jen 25 ha
(tyícetina celého území, jedna tíadvace tíná plochy
vzdelatelné) vyhrazeno optnému výsevu pšenice.

Jsou dobe vzdlávány, dobe hnojeny a rodí prmr-
n 20 až 27 hektolitr na hektaru. A na tchto 25
až 30 hektarech z 1000 se zakládá svtová superio-

rita anglického zemdlství.
•Výsledkem tohoto systému je, že asi na 13 milio-

nech hektar vzlatelné pdy vyrstá potrava toliko

pro tetinu obyvaitelistva (dv tetiny kausumované
potravy je dováženo) a mžeme tedy íci, že jakko-

li -dv tetiny anglického území jsou vzdlatelny,

pes to poskytuje anglické zemdlství potravu do-

mácího pvodu toliko 49 neb 50 obyvatelm ze 146

pipadajících na tverení kilometr. Jinými slovy, je

teba na 120 ar vzdelatelné pdy, pro vý-

živu jedné osoby.
Vizme nyní, jak se to má ve Francií a v Belgií.

Srovnáme4i pouze sitední sklize 27 hektolitr

pšenice z hektaru v Anglii s prmrnou sklizní 17

aiž 18 hektolitr dosaženou ve Francii, je v tomto

srovnání pevaha na stran Anglie. ' Srovnání teto

je však bezcenné, ježto hospodáský systém obou
tchto zemí se velice rzní, Také Francouzové ma-
jí- svých »dvacet pt až ticet hektar z tisíce«, vy-

brané a dobe hnojené pdy v. severní Francii a v
Ile de France a na tchto pdách sklízejí prmr-
n 27 až 29 a pl hektolitru z hektaru,*)'

*] Jedná se xde o prmr 27 .až 29'A hektolitr. Na dobrých

starcích dosahuji 36 hl a na nejlepších 45 hl. Úhrnná .plodha' ve

Francii osfevaná pšenici iní 6,65Cf.000 ha, plocha zrflávaná

27,560.000 ha-, oelJkla-vf poiwah, Rnanoíe je- 53,650-000 h*. —
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Francouzové však os évají obilím netoliko svoje
nejlepší pdy, ale také pole na stední planin a

v jižní Francii, která bez zavlažování rodí sotva de-

vt! sedm, ba.dokonce i jen pt a pl hektolitru na
jednom hektaru. A tyto malé sklizn snižují celko-

vou prmrnou produkcí zem,
Francouz vzdlává mnohdy pdu, kterou v An-

glii nechávají ležet jako »stálé pastvišt*, a to je to,

co se oznauje jako jeho »podízeností« v zemdl-
ství. Ve skuteností jakkoli pomr mezi tím co jsme
niaizvali wobdtetekaý povrc-h« a celfcwoc plochou
území je ve Francii skoro terotýž jako ve Velké
Britanji (624 hekt, ,z 1000) je plocha osetá pšenicí sko-
pu Šestkráte vtší než v Anglií (182 hekt, z 1000

místo 25 až 30); Obilná pale celkem kryjí skoro dv
ptiny vzdlatelné plochy (375 ha z 1000) a mimo to

jsou veliké rozlohy vnovány pstní pícnin, pr-
myslových rostlin, vína, ovoce a zelenin.

fVezraeme-li vše v úvahu, vidíme, že tebaže Fran-

couzové chovají mén dobytka, zvlášt skopc, než

Angliané, sklízejí za io ze své pdy skoro všechnu

nutnou potravu pro sebe a svj dobytek. Dovážejí

prmrn toliko desetinu toho, co národ spotebuje

a vyvážejí do Anglie znané množství potravino-

vých produkt (v cen 710 až 780 milion frank),

pocházejících netoliko z jihu Francie, ale také, a to

zvlášt, z pobeží kanálu La Manche (máslo a zele-

niny z Bretan; ovoce a zeleninu z okolí Paížské-

ho, atd.)*)

francauzakóm zetmd&lství: Cf, Lecorateuix, Le blé, sa cnltore

ejttensive, 1883; RfcW.. Physiolotfe et cultnre du blé. 1886; Boí-

tel.Herbages et prairíes naturelles, 1885; BanidsíiUart, Les popu-

lations agrícoles de la Normandie, 1880; L. Gnawi&au, La pro-

duction agricole en Francej a L'agriculture et les ínstítutions

agricote du mondé au commencement du Tínžtíéme sielej P.

Gonupain, Prairies et paluragcsi A. Clémesnt, Agríeulture mo-
dern (7, vydám" z 1906); Augeí-Larífee, L'evolutíOn de la Fran-

ce agrícole, 1912; Léomce de La,ve.rgne ,po«led*)ó vydání atd-

*) Francouzský vývoz dosahoval v r. 1910 (prmérný K&):

Vlna za 222,804.000 fr. {228,000.000 v r. 1907); lihwin za 54 míli-
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Výsledkem pak je, že tebaže tetina území je

považována za »pustou«, skýtá pda Francie nut-
nou potravu 66 obyvatelm na kilometr tverení (ze

72), to jest živí o 16. obyvatel více než táž plocha

Velké Britanie.*)'

A tak srovnání . mezí Francií a Velkou Britanii

neobjeví se tak píznivé, pro tuto zemi, jak se bž-
n má za to, a 'bude se jeviti ješt mén pízniv
až budeme "V píští kapitole mluviti o zahradnictví.

Porovnání . mezi Velkou Britanií a Belgií ješt ví-

ce bije éo' oí tím spíše, >že hospodáský systém
tchto, dvou zemí je obdobný.

Také v Belgii je prmrná sklize 27 hektolitr
pšenice na hektar, ale v pomru ku vzdlatelnému

on fratmkú (46 mít. fr. v r. 1907); sýra, másla a culkru za 114) mi-

lion ír, (128 mil. fr. 'V r. 1902—1907). A téhož rofcu vyvezla

Francie do Anglie: za 52 mil K vina, za 24,300,000 K rafinova-

ného cukru, za 51 mil, K másla, 9,600.000 K vajec, všech pouze
frs-íocouaskéh-o pvodu (v r. 1893 za 40 mil. K). jN-utno .pipojiti

ješt 272,960.000 K za zboží hedvábné, vinné a bavlnné. V
uvedených ísiech není obsaáeto. vývoz z Alžíru.

*) Tmíc hektar •.fracouizslcého území, íll ee následovn:
379 je zabráno lesy a? raláizim (176), sawibaarií, obecmímí pozemky
k pastv, horami .atd, a 621 je powaiováJio za »zddaiteln«.

Z tchto »zrf"la.telnýcih« hektar 130 zatínají 'louky vtším dJlétn

dae svlažované, e 257 obili (124 pšenice a 26 pleníce smíšeni,

s iitean), 83 pícniny, rostliny prmyslové a ovocné sady, 33 vi-

nice. Ostatní j»o« stálé paisttviny nebo úhor.

Ve Velké Britanii se požitá v x. 1*10, který byl prmr-
ným rokem. 7,037.330 kms ddbyflt*, <teidy 55 ikus na 100. ha
zdlatetné pdy, V tomto fele je zaihnniuito více jaik 1,400.000

te&t amí' íaé jedttwaaácSi. TiSeiba, pipoti 27,103.000 omcV, to
jest 210 qi/tíi na 100 ha zddatalné pdy. Ve Francii se poítá
téhož rojku 14,297.570 kus dobyla (48 -kus na 100 zdlatel-

ných heíkW) a Idiko 17,357.640 <yvci (52 ovcl-n-a 1 00. zdlat el-

ných hektar). Jinak eeno pomr JuoVzího dobytik*. v tchto
dvou '%era*ch se valn nelíí (5 5a 48 Iknus ixa 100 ha), znanjší
rozdíl ve prospch Anglie se j.eví jen, co se ovcí týe {210 proti

52), Nesmíme však pustiti se zetele zname mnoisfrví sema, po-
(vrutín, ovsa atd., dovážené do Anglie, oeibot za každý kus ho-
vzího dobytka, živeného z dováženého krmiva, možno .živiti

osm ovcí na Idkáoh neb dfomáioím krmájvem. Co se koní týe,
jsou na tom ob zeroé skoro »ejtn.
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povrchu je plocha oseté pšenicí ptkráte vrtil n»ž
ve Velké Britanii a obili kryje dv ptiny pozemk
zužitkovaných hospodástvím/)

Pda je tak dobe zdlávána, že prmrná skli-

ze v letech 1890 až 1899 (velmi špatný rok 1891

byl vyat z potu) byla 24.4 až 25,2 hektolitr z ha

zimní, pšenice a dosáhla prmrn 30 hl v r. 1900
až 1904; 48,6 hektolitr ovsa (31-5 až 40 ve Velké
Britanii) a 36 až 40 hektolitr zimního jemene (ve

Velké Britanii 26 až 31,5); mimo to bylo na 192-000

hektarech, mezi dvma úrodami, sklizeno 3,345.000

tun švédské brukve, 155.000 ten mrkve a více oež
500.000 tun luínky a jiných travin.**)

Co se týe nadobyej bohatých žní, pipomíná p-.

Seebohm Rawntree na píklad sklize pšenice
v obci Oirbecku poblíž Louvaínu, jež inila r, 1906

prmrn 51.3 hl na 1 ha, kdežto prmr v celé ze-

mí byl pouze 30,6 hl, nebo úrodu 100.5 hl ovsa v ob-

ci Neuve-Eglise proti prmru v celé Belgii 48,6 hl,

atd.*r prmrné sklizn nkterých obilnin v nko-
lika obcích pevyšovaly o sedmdesát ti procenta

prmr z celé Belgie a o 106 až 153 pro, pí hlíz-

natých plodinách,***)

*) Z 1000 ha území je obdslá.-vámio 673 ha a 327 [z nichž ást
se.jj.ymf aalcsuje) íieží Sádlem, Ze 673 ha vízáí&láívamé ipdy je 273

vttováaio dWJí, a eliož ipJipaiá oa istc, ipšeráeí 61 (d<v te-
tiny .pšgntlce a jadlna tetina žita) aa stn&sku a žito 114, a na c-

síatnf obilíí 98 ha.; na brambory 18, hliiaaté plodiny a pianiny

45 a 28.1 iiiBi pBoítoy prmyskyvé fetpa oukirovtka. epka atd,);

27 zaujímají zaihraxry ovocnáské a -parky; 177 lasy a 57 je

vzdláváno stiMa/vé, Mimo -to 65 ha z 1000 daVvá vedlejší ecli-

zeft mrítve, cvakly a pod.

**] Annoaíre Statístíque de la Beljie porn- 1920, Brussel 1911,

V 'jímaameoitéra <tše p, .Se&hwtaiB. Rawntree, Land and Labour:
Lesaoas from Belgíum, vyptaném r, 19-10 (Londýnv M&cmílfanj
nalezne tená detailu! údaje, vztahuijící se Ik belgickému zemé-
lsbví na zaklate vlastních p-ealívý.cíh zkoíuraiáoi pdy a na zá-

klad váech po ruce jtsoucích statištitkých dat zpracované.
***) Land and Labours Leccons h-om Beljiuw, str. 178 a 178.
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Belgické zemdlství produkovalo tedy úhrnem
27,500,000 hektolitr obilí,, tedy pes 14 hektolitr
na vzdlatelný hektar pdy, kdežto ve Velké Bri-

tanii pouze 7 a pl hektolitru a Belgiané chovají

na každém vzdlatelném hektaru skoro dvakráte
tolik skotu jako Angliané *)

Belgie dokonce znané množství dobytka a koní

vyváží, Tak od r, 1900 až 1907 vyvážela každoro-
n okolo 25.000 koní a híbat. Až do roku 1890 vy-
vážela také 36-000 až 94,000 kus hovzího dobyt-
ka, 42,000 aá 70.000 ovcí a 60 tisíc až 108 tisíc šest

set vep. Ale v roce 1890 tento vývoz náhle pe-
stal, pravdpodobn následkem zákazu importu do
Nmecka, -takže v roce 1890 byl rediukováin naJ 84
kus dobytka hovzího a 952 skopového. Od té do-

by se již nejjozvedl, pouze vývoz koní se udržuje

-na své výší.

Mimo to jsou vnovány velké rozlohy pdy p-
stování rostlin prmyslových, brambor k destilaci

líhu, epy k výrob cukru, atd.

Nesmíme si však mysliti, že by pda Belgie byla
snad úrodnjší, než pda Velké Britanie, Možno
naopak íci, dle Laveleye, že »tolíko polovina úze-

mí, nebo i mén skýtá zemdlství píznivé pí-
rodní podmínky«; druhá polovina se skládá z pfidy

plné kamení a písku »jejíž pirozená neplodnost

mohla býti pemožena znaným hnojením*. Tedy
lovk a nikoli píroda dal belgické pd dnešní

.*) Vezmetne-U víe-cihay kon, hovzí dobytek a o-vce v Bel-

gii a ve Velké Britanii a (považujeme-dá asm ovcí za rowo $*d-

ncrau kusu horvz-iho dcibyitilca, shledáme, že Beigie má 60 kus
dobytka neb koní na 100 ha úramí, kdežto Velká. Britanie má
pouize 50 kus. Uvaižiuieime-']i pouze hovzí dobytek, je tento
nepomr ješt vtší, nebo poítá se. 90 kus doíbytika na 100 ha
vzllateltoé pdy Oproti 47,5 v* V*Cké iBritáai. Rosini) eeea vy.
robku živoišného pvodu v Belgii je v L'Annuaire statístique

de la Belgique (1910, str. 302.) odhadtouta na 1„585,000.000 K
vetn drbeže (38,400.000 K), vajec 133,600 000 K) s, mléka
(96,000.000 K).
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její produktívnost, S touto pdou a prací daí se

Belgii uživiti skoro veškero svoje obyvatelstvo,
které je zde hustji osazeno, nežli v Anglii a ve
Walesu, nebo stouplo na 210 obyvatel na tvere-
ní kilometr, Poítáme-li vývoz a dovoz zemdl-
ských produkt do Belgie, ptáme se, czda jsou ješt
správný Laveleyovy závry, že vždy jeden z dsiti

až dvanácti obyvatel je živ z dovezených potravin.

.V letech 1880 až 1885 živila pda Belgie doma vy-
rostlou potravou ne mén než 189 obyvatel na jed-

-noifi, tverením kilometru a ješt zbývalo nco pro
vývoz, — Belgie vyvážela každoron nejmén za

24,000,000 iK zemdlských výrobk do Anglie, Ne-
možno však urit íci, zda jsou tyto pomry stejné

v dnešní dob.
Od roku 1880, kdy bylo zrušeno clo za dovezené

obílí (obnášelo 60 halé za cent) a obilí se mohlo
voln dovážeti, »nebylí importéi nuceni oznaovati
zvláštním zpsobem zboží, urené k optnému vý-

vozu a oznaili je tak, jako by bylo ureno k spo-

teb v zemí«,*) Výsledek toho byl, že a v r, 1870

dováželo se do Belgie pouze 70 kg obilí pro jedno-

ho obyvatele, dováží se v r. 1880 již 130 kg. Nikdo
však nemže íci, kolik z tchto 130 kg je spote-
bováno v Belgii samé a jestliže z úhrnné sumy do-

vozu odeteme vývoz za týž rok, obdržíme málo
spolehlivá ísla. Je proto bezpenjší držeti se

údaj o roní produkcí obilí v Belgii, jak je

nalézáme v oficielním Aanuair e.**)

*) Tylo ádky -vyoítaáni z dbpisti ze dne 28. Bedna 1910, ktetrý

mi zaslala laskav zemdlská kancelá belgického .minís-tersiva

zemdlství v odpov coa moje otázky o vysvtlení nálhlýah

zmn výivoznx v r. 1870—1880, Jistý mj belgádký pítel, který
laisfcarv mi zfclkal nové praoiecy o této vci, nabyl portrvizeind

tohoto mínni i z jinéfoio úedního pramene,
"*} Vezm-eane-lj ísla vývozu 'a, dovozu, za nž rovnž d-

kuji laskavosti belg.idké zemkiké kanceláe, dostaneme pro

r. 1907 istý idowoz (vývoz odeten) 13,654.650 cent .pšenice,

žita a pšenice snnflšené s žitem, což by inilo 195 kg, pipadají-
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Držíme-li se <ísel uvedených v. Anauaíre
statistique de la Belgique z r. 1911, do-
jdeme k následujícím výsledkm. Každoroní ze-

mdlský census, který se provádí od r. 1901, udává
pro rok 1909 produkcí 11,306.850 cent pšenice,

smsky a žita ze všech hospodáství belgických

rozlohy nejmén jednoho hektaru (v r, 1895 až
9,079,900 cent). Nutno piísti 966.400 cent je-
mene a 6,685.000 cent ovsa, jakož i znané množ-
ství olejnatých rostlin.

Nuže, statistikové všeobecn poítají, že prmr-
ná roní spoteba na jednoho obyvatele iní 2.1 hl

zimního a 1.05 hl. jarního obilí, tedy 228 kg.

Prvého ledna 1907 bylo obyvatelstvo Belgie od-

hadnuto na 7,000.000 obyvatel. Bylo by tedy zapo-

tebí skoro 16,000,000 cent obou tchto druh obi-

lí, aby se poskytla potrava belgickému obyvatel-

stvu. Srovnáme-íi toto íslo s práv udanou roní
produkcí vidíme, že vzdor .znanému zmenšení ose-

vu pšenice zpsobenému v r. 1880 zrušením cel

z dovozu Belgie, stále produkuje nanejmén dv
tetiny obilné potravy, již potebuje pro svoji

tak hustou populaci (v roce 1907 skoro 230 obyva-
tel na tverení kilometr).

Pravdpodobn došli bychom k íslu ješt vyšší-

mu, kdybychom poítali ostatní druhy obilí, nehle-

d ani rua luštniny a zeleniny produkované a spo-

.cich sa jedlnoho obyyvaitele ze 7,000.000 oibytvatel, Pipojírae-li

vs'a'k k tomu produkci zem samotmé, jež dosáhla téhož rofleu

vice .jak 11,000.000 ceutfl, tey celíkem 352 kg na jednoho oby-
vatele — což je íslice píliš ivyisoiká, ponvadž roní spoteba
obii na jednoho obyvatele íe vieobecne odihaidrtuta na 2,1 hl

ozimu' a 1.05 hl obili jarního — tedy celkem na 228 kg. Buto
je tedy mýlka -vei vize dovozu, což nelze dokázaili, nebo pevoz
nítnó tipky. '— Pipojme, že ve Francii -roní spoteba všech
druh obilí i s ovsem, pipadající na jednoho obyvatele, byla
•ve 29 létech |18S0—1908) prmrné 238 kg, což potvrzuje
shora wedené íslo. A ve Frarocii jedí zrovna tolik chleiba jako
v Belgii.
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tebóvané V Belgií a tedy bychom rzali v úvahu po-
travu produkovanou na hospodástvích- menších
jednoho hektaru. Tchto "bylo v r. 1895 554,041 a
poet obvvatel na nich žijících inil okolo 2 milion.

Tyto nejsou zahrnuty v úední sta-
tistice a pece z vtšiny se sklízí nco
obilí, nemluv o zelenin a pastv pro dobytek,

I kdyby Belgie ve skutenosti neprodukovala ví-

ce obilí, než je jí teba k uživeni dvou tetin svých
obyvatel. — tedy 154 obyvatel na tv, kílom,— již

to je velmi úctyhodná íslice. Teba však ješt do-
ložiti, že Belgie vyváží každoron znané množ-
ství i ostatních plodin zem. Tak v roce 1910 vy-

vezla 254,730 tun zelenin (proti 187.000 importova-

ných), 40.000 tun ovoce, 34-000 tun rostlin a kvtin.
— to vše v cen asi 72,000.000 K; 256,000 tun olej-

natých semen; 18.500 tun vlny, skoro 60,000 tun lnu,

atd. Nepoítám máslo, králíky, kže, cukr (172.860

tun), rostlinné oleje, ani 'lihoviny, ponvadž jsou

znaná množství epy, brambor a semen dovážena.
Krátce iriáme zde vývoz zemdlských výrobk
vyrobených v zemí samotné, pesahující 360.ÓOO-000

K, — což pedstavuje 53 a pl K na jednoho oby-
vatele,

Uvááíme-H vše, vidíme, že nelze popíti fakt, že,

kdyby pda Velké Britanie byla vzdlávána jen

tak, jako je vzdlávána neplodná pda Belgie —
vzdor všem sociálním pekážkám, které se staví

v cestu intensivnímu hospodaení v Belgii stejn
jako jinde — že by mnohem vtší ást obyvatelstva

onch ostrov mohla dostávati potravu z pdy své

vlastní zem, než jest tomu dnes,*)

S druhé strany nesmíme zapomínati, že je Belgie

prmyslovou zemí, která vyvážela v roce 1907 to-

várních výrobk za 176 K a surovin nebo polozpra-

covaných produkt za 178 K na jednoho obyvatele

*) Viz <3W«telk K.
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(217 y ietsoh 1886^2), kdežto úhrnný vývoz do-

mJá-cích produkt z Velké Britanie dosáhl jen vel-

mi zvolným stoupáním ve výjimeném roce 1911

prmru 241 K (180 K na obyvatele v desetiletí

1898—1907 a 156 K bhem let 1886—92).

Konen, uvažujeme-li jednotliv kraje belgické-

ho území, vidíme, že na p. malá, pirozen neplod-

ná provincie západních Flander produkovala v ro-

ku 1890 netoliko potebnou potravu pro svoje oby-

vatelstvo (224 obyvatel na tverení kilometr), 'ale

ješt exportovala zemdlské výrobky v cen 30

K na obyvatele, A iteme-H Laveleyovo dílo,. musí-

me dojíti k závru, že flámské zemdlství bylo by
dosáhlo ješt lepších výsledk, kdyby nebylo býva-
lo ve svém rozvoji zdrženo rychlým á pokraujícím
zvyšováním nájemného z dvorc. Toto každým de-

vátým rokem se opakující zvýšení nájemného pi-
vodilo, že poslední dobou se mnozí nájemci odíkají
všech nových zlepšení.

Jiný píklad toho, eho mže býti dosaženo úsi-

lím národa, podporovaného jeho vzdlanými 'tída-

mi, podává nám Dánsko, Po válce z roku 1869, jíž

ukonen byl los jedné z jeho provincií, snažili se

Dánové ve veliké míe rozšíiti výchovu mezí svý-

mi rolníky a rozvinouti souasn intensivní vzdlá-
vání pdy. Výsledky tchto úsilí jsou nyní zcela

zejmý. Venkovské obyvatelstvo dánské, na míst,
aby se sthovalo do mst, vzrostlo v pti letech,

od r, 1906 do 1911 z 1,565.585 duší na jeden milion

697.350. Ze všeho obyvatelstva ítajícího 2,775,100

duší nalézá nemén než 990.900 své zamstnání
u zemdlství, mlékarství a lesnictví. Pi velmi chu-
dé pd mí vzdlávaná pda nco málo pod 3 mi-
liony 200,000. ha, z nich pipadá 1,032-328 ha na obi-

lí. Jejioh sklize pšenice jest prmrn 36 a pl hl

na 1 ha a cena doma vyrostlé potravy se odhaduje
na 960,000.000 korun, což jest o nco mén než 360
K z ha. Co se týe exportu domácí produkce, pe-
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sáhuje íitfport o 347,592.000 K, Hlavní píiny toho-

to úspchu jsou vysoce rozvinutá zemdlská vý-

chova, pístupnost mstských trh všem pstitelm
a hlavn kooperace, která jest opt výsledkem
úsilí vzdlaných tíd po nešastné válce z r, 1864,

'Každý vl, že dánské máslo reguluje ceny na lon-

dýnském trhu a že toto máslo jest výtené jakosti,

jaké možno vyrobiti pouze v kooperativních mlé-
kárnách lednicemi a jistými jednotnými mefchoda-

mi pi jeho výrob. Ale není všobecn známo, že
sibiské máslo, jež se nyní importuje v ohromných
množstvích do Anglie, jest též výtvor dánských ko-
operací. Když poala exportovati své máslo ve vel-

kých množstvích, tu zali importovati máslo pro
svou vlastní potebu z jižních ástí východních si-

biských provincií Tobolska a Tomska, jež jsou po-
kryty prériemi, velmi podobným prériím winnipeg-

ským v Kanad. Zpoátku bylo toto máslo velmi
špatné jakosti a bylo vyrábno každým rolníkem
doma oddlen. Tu poali Dánové zauovati ruské
rolníky kooperaci, kterou toto inteligentní obyva-
telstvo onoho, úrodného kraje ryohle vramaio. Ko-
operativní mlékárny poaly se rozšiovati s úžasnou
rychlostí, aniž bychom byli vdli s poátku, od-

kud toto zajímavé hnutí pišlo, V nynjší dob opou-
ští parník s nákladem sibiského mléka každého
týdne. baltické pístavy a pináší do Londýna mnoho
tisíc kádí sibiského másla, Nemýlím~Ii se, pipojilo

se Finsko v poslední dob taktéž k tomuto exportu.

Aniž* bych šel do íny, mohl bych citovati obdob-
ní píklady odjinud, zvlášt z Lombardie. — Pede-
slané však již postaí, aby upozornilo tenáe, jak

je nebezpeno initi ukvapené závry o nemožnosti
uživí ti. 46,000.000 obyvatel produkty 31 milion he-

ktar, Jest mi tedy umožnno uiniti následující

závry,
1. Kdyby pda britských ostrov byla vzdlávána

pouze tak jako byla ped tyícetipti lety, mohlo
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by z produkt této pdy žití 24,000.000 obyvatel aa
míst 17,000.000; a tato kultura, zamstnávajíc
o 750.000 lidí více, zaopatila by pí tom anglickým
továrnám' asi 3,000,000 zámožných domácích zá-
kazník.

2. Kdyby vzdlatelna plocha tchto ostrov byla
vzdlávána prmrn tak, jako Jest pda bel-

gická, produkovalo by Spojené Království potravu
nejmén pro 37,000-000 obyvatel a mohlo by zem-
dlské výrobky vyvážeti, aniž by ustalo ve výrob
výrobk prmyslových, takže by mohlo pln uko-
jiti všechny poteby zámožného obyvatelstva.

3. Konen, kdyby se obyvatelstvo Spojeného
Království zdvojnásobilo, tu k uživení tchto 90 mi-
lion obyvatel stailo by pouze obdlávati vzdlá-
telnou pdu této zem tak, jako je vzdlávána na
nejlepších anglických, lombardských, nebo flám-

ských statcích, a zužitkovati nkteré louky, které

jsou dnes skoro neprodufctívní, zpsobem užívaným
ve Francii pro zelináskou kulturu v okolí velkých
mst. —

(Vše to nikterak není njakým fantastickým

snem, ale skuteností; nic jiného než mírné závry,
uinné z toho, co vidíme kolem sebe, bez jakékoli

narážky na zemdlství -budoucností,

Pejeme4í si dozvdti se, ím by zemdlství
mohlo býtiaco moáno vypstiti na ploše dané-
ho území, musíme hledati pouení v takových kra-

jích, jako je okolí Saffelare ve východních Fland-

rech, ostrov Jersey, nebo svlažované louky Lom-
bardské, což bude pedmtem následující kapitoly.

Nebo ješt lépe, bylo by teba obrátiti se k zeliná-m Anglie, nebo v okolí Paíže, neb do Hollawdislka,

podívati se na »truck farms« (obchodní farmy)

v Americe, atd.

Zatím co vda vnuje skoro veškerou svojí po-

zornost otázkám prmyslovým, malý poet pátel
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pírody a legie pracovník, jichž i jména zstanou
neznáma potomstvu, buduje práv nové zemdl-
ství, tak povznesené nad zpsob moderního hospo-
daení, jako byl tmto zpsob hospodaení sám po-

vznesen nad starý zpsob trojího stídavého osé-

vaní, —
Pouze zídka vedla je vda. Nkdy svádla je s ce-

sty: tak tomu bylo v pípad Liebigových theorií,

hnaných do výstedností jeho následovníky, kteí
nás vedli k tomu, abychom považovali rostliny za
zkumavky, v nichž se pracuje s chemickými pro-

dukty, a abychom zapomnli, že jedinou vdou
schopnou studovati život a jeho vývoj jest fysíolo-

gie a ne chemie. Pouze zídka vede je vda: pokra-
ovali zpsobem empirickými ale jaiko pstitelé
dobytka, kteí odkryli biologii nové horizonty, ote-

veli oni fysiologií rostlin nová pole pokusného bá-

dání; Vytvoili naprosto nové izemdlsvf, Usmíva-
jí se, když eníme o.našem stídavém systému, kte-

rý nám dovoluje vypstovati na našich polích ron
jednu sklízen, nebo tyi sklizn ve tech letech,

nebo jejich touhou je dosáhnouti šesti, ba i devíti

sklizní ve dvanáctí msících na témže kusu pdy,

Nechápají nikterak, mluvíme-li o dobrých a špat-

ných pdách, nebot oni si pdu dlají sami, a to

v takovém množství, že jsou každoron nuceni ji

odprodávati,, ježto by jím zvyšovala úrove zahrad

ron o W cm. Touží po tom, ne aby sklízeli s hekt-

aru dvanáct až patnáct tun pícniny, jako my to d-
láme, ale aby na témže kusu pdy vypstili 125 až

250 tun rozmanitých zelenin, Nežádají na hektaru

za 300 K sena, ale za 6.000 K nejobvyklejších ze-

lenin, zelí a mrkve a za 12-000 K pi intensivním za-

hradniení, Hle, k emu smruje dnes zemdlství,
,Víme, -že maso je nejdražší ze všech našich po-

travin a ti, kteí nejsou z pesvdení nebo z nut-

nosti vegetariány, spotebují ron prmrn 100
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kg masa —> to jest, hrub odhadnuto, o nco mén
než tetinu vola, A vidli Jsme, že v Anglii a v Belgií

je -teba prmrn jednoho hektaru k uživení jedno-

ho vola, takže obec, eknme 1,000,000 lidí musela
by míti v záloze asi 400-000 hektar pdy, aby si

opatovala potebné maso,
Navštívíme-h* však statek p, Gcpparta — jednoho

z hlasatel ensílage ve Francii — uvidíme, že
na odvodovaném a dobe hnojeném poli, sklízí sha
130 tun zelené kukuice, což dává 34 tun sena, to

jest na 2 hektarech krmivo pro pt kus hovzího
dobytka. Takto je produkce ztrojnásobena.

Panu Champíonovi ve Whitby podailo se pomo-
cí polévání odpadovými vodami vypstiti 115 tun

krmné "epy na jednom hektaru- a v nkterých pí-
padech dokonce i 175 až 225 tun. Takto dával mu
každý hektar krmivo nejmén pro 5 až 7 kus do-
bytka. Podobn p. Grošoví v Antnu podailo se

z hektaru skliditi 680 tun epy a mrkve, což by mu
dovolovalo živiti deset kus hovzího dobytka. Skli-

zn 100 až 115 tun epy z hektaru nejsou tak ídké,
jak nám ukazují zemdlské konkursy ve Francii a

úspch závisí toliko na dobrém zpracováni 'pdy a na
vhodném hnojivu. Je tedy zejmo, že kdežto pi ob-

vyklém zpsobu práce na velkých statcích je teba
800.000 hektar k výživ 1 milionu kus hovzího
dobytka, mohlo by na polovin této plochy býti uži-

veno dvojnásobné množství zvíat a jestliže by
hustota obyvatelstva toho vyžadovala, mohl by bý-

ti poet dobytka ješt zdvojnásoben a plocha po-

tebná pro jeho chov mohla by býti ješt polovina

nebo i tetina té, které je dnes zapotebí.*)

Francouzské zelináství, — Tyto pí-

pady jsou dosti frapantni a nejvíce ty, které podává

*) Pjjmeme-li, že je 'teba fit výživ jednoho touš dobytka
ity lun sena, íu následující ísla, vyjmutá z Répartítion mé-
Ibrique des impóte nára ukat&uíjf dnešní výsledky pí obyejném
hospodaení a výsledky hwspód!a«il iretenivuiáio:
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zelináská kultura. Mám na -myslí zelináskou kul-

turu v -okolí velkých mst, hlavn Paíže. Pi této

kultue je š každou rostlinou zacházeno dle jejího

vku.. Semena klíí a mladé rostlinky rozvíjejí svoje

první tyry lístky za zvlášt píznivých podmínek
pdy a teploty; pak vyberou se ty nejlepší rostliny

a pesadí do vrstvy jemné hlíny pod okna, nebo na
volný vzduch, kde rozvinou své koínky a seskupe-

ny jsouce na malém prostoru, jsou ošetovány s ve-

škerou potebnou péí. A teprve po této píprav
vysazují se do volné zem, kde zstanou až do své

dosplosti.

Pi podobném postupu pstní má pvodní po-
vaha pdy malou dležitost, ponvadž zahradní ze-

m dlá se ze starých vrstev. Semeno je peliv vy-

bíráno, mladé rostlinky jsou pedmtem veliké po-
zorností a neteba se báti sucha, ponvadž sklize
je perozmaniíá, hojné kropení pomocí parního

stroje, a stále je pipravena záloha sazenic k nahra-
zení slabých rostlin. Skoro každá rostlina je pst-
na indívidueln.

Jest však nicmén hojn rozšíen omyl co se

týe zelináské kultury, omyl, který nutno opraviti.

Všeobecn se mjá za to, že trhy pitahují zelináskou
•kulturu do okolí velkých mst. S poátku muselo to-

mu talk býti, a tento výklad má dosud svojí platnost,

ale je pouze ástený. Velký poet paížských zeli-

ná, i tch, kteí mají své zahrady uvnit obvodu
hlavního msta a kteí pstují hlavn saisonní žele-

Poet kus
Sklfteií Rovnocenné dobytka ži-

na ha množství *ena v. nebo
v kj k« ze Í00 ha

Pastviska ~— 1.350 32
Louky jiezaivaiicfv.fuié — 2.700 65

Jetel, dv-oifí sMíze _ 5.400 130

Švédská ípa 42.300 11.250 270

Žitná tráva 72.000 20.250 450
ftejpa, hoapoiáaenjí ve vellikéni 72.000 23.650 625
Kukuice, en&ilage 135.000 33.750 825
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niny, vyváží svoje produkty do Anglie. K velkom-
stm pitahuje zahradníky chlévský hnj. Tento
hnj slouží pedevším ne k zvýšení bohatostí (plod-

ností) pdy -— vždy desetina hnoje užívaného fran-

couzskými zelinái by staila k tomuto úelu —
slouží ale k 'tomu, aby zem byla udržena pi urité
temoeratue.
Ranné sklizn, novinky, vynášejí nejvíce penz a

k jejich získání teba vyhívati netoliko vzduch, ale

také pdu. Toho se docílí pidáním velkého množ-
ství píhodn smíšeného hnoje do pdy; teplo zp-
sobené kvašením zahívá pdu. Je však zejmo, že

pi dnešním rozvoji prmyslových prostedk, je

možno toto zahívání pdy uskuteniti zpsobem
mnohem hospodárnjším a snadnjším pomocí trub

s teplou vodou. Následkem toho francouzští zahrad-

níci stále více užívají thermosyfon provisor-

n umísovaných ve studených rámech. Užívání té-

to nové zdokonaleny methody se zevšeobecuje a
k potvrzení toho, že dává výborné výsledky, uvádí-

me vážné svdectví Dictionnaíre Agrícul-
t u r e. Pi tomto systému slouží hnj hlavn k dlá-
ní zahradní zem.*]

Co se rozliných stup úrodnosti pdy týe —
koníek to všech, kteí píší o nemožnosti zlepšení

zemdlství — faktem je, že pi zelináské kultue
je pda vždy dlána, af již je její povaha a pvod
jakýkoli. Jak nám praví profesor Dybovský v Bar-

rolov Dictíonnaire A g r i cú 1 1 u r e, .je

dnes bžným lánkem . v nájemných smlouvách pa-

ížských zeliná, že zeliná má právo odnésti si

svou hlínu až do urité hloubky, když se zruší ná-

jem. On' ji vytvoil a když opouští pdu, kterou

vzdlával, áby se odebral na jiný pozemek, odváží

*) VidL jsem íhirmosifcMiy u> zeliná --ve •..Wtortnad.- Byli
s stárni spokojeni". — O hodnot výíl&dikíb-.iíe-n! pochyfcnoíti. Co
«<s výdaj a ohíváním zem týe, viz iptukuiéy •'•Br-. Heum&nna
Mehnera, Gartenflora 1906, sešit- 16.'- a- \i;- ::

-
i- ' '-. -V.

'
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svoji hlínu zrovna tak, jako svoje rámy, svoje ther-

mbsyfony a ostatní vci jemu náležející.*)
' Nemohu zde vypsati všechny uskutenné zázra-

ky, zelináské kultury; musím odkázati tenáe na

díla, ' ostatn neobyejn zajímavá, vnovaná spe-

cieln tomuto pedmtu. Podám zde tedy pouze n-
které píklady.**)

Vezmme na píklad zelnici pana Ponce, autora

dobe známé knihy o zelináství. Jeho zahrada mla
použé; 110 ar. Zaízovací výlohy, poítaje v to i

koupi parního stroje k zalévání, inily 27,265 K.
Gffn osob, poítaje i pana Ponce, vzdlávalo tuto

záhradu a nosilo zeleninu na trh, což vyžadovalo vy-
držování kon. Pi návratech z Paíže byl pivážen

*)
• »Ren<wn-i pda* není posledním slovem zeanfedélstivi: <&ves

Írcspi . se .pda- zvlášitaSmi roat-oky obsahujícími urité roiknotby,

,e "zátnou -vc, že chemická hnojiva zJdika kdy staí sama
o sobe: je jim teba spoJujc-omoci hnojiva orgamického.

Mimo to bylio rp-réwe oibjevenp, že píítamnoist uritých mi-
kaxxb v pd je .neizbytniou poctaifnkau. vzrstu- rostlin. Odtud
pak myšlenka síti tyto dofercidéjaé imikroíjy, které

_
se v .pd

velice rychle -vyvíjejí a ji zúronuji Jísi uslyíáme ješt o této
sioivé mehodž, se lóterou -jsou- v Pruska konány po&tusy ve vel-

kém mítku, za úelen pemny bork-oivišf a tžkých p&l v
louky a úrodná pole.

**) iPonce, La cntnre raaraíchre, 1869; Greeisout, Le potager
modern, 7. vydáni v 1866; Co-urtois-Géra-rd, Manuel pratíque
d«. cultur* maraíchére, 1863,- L.-G. Gílletetn®, Cours pratíque de
cfolture maraíchére, Brusel; 1895; VSlmorki, Le bonjardinier fal-

manadh); L. J, Fr-oueet Le (ardín potager (Larouss-e); L. Bussaid,
Qdtwr* mar«Jch«r», 2, vyd. 1909. tená neodboroík. který by
si pál pouiti «• o proukiivnOGíti pdy, naležme etné pikŠlay
ve velezajímavém díle La Répartítíom métrique des Impota oct

A;To«beaui, 2 :svazky, 1880. 5 vmíkáníra zelináské kultury do
Anglie bylo tam uveejnno vice píruek pajedtoakajících o
t.éta kultue. Ztvlástnf zmínky (zasluhuje kniha Smithcva; (French
Gwdening^ 1909J, založená n* celoroním pozotwiní práce pa-
ížského zeliná^ pwzwurónc do Anglie p. Fekem. Další dfío
téboí : autora Tbe PróHtable Cultore oí Vegetables íor Markét
Gardeaers, Smalt Holders, and Otbers 19U, pojednává podrobn
o-obyejné kultae zelenin « o intensivni kultue írancou*-
skýdb zeliná.
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hnj — což inilo roní výdaj 2400 K. Nájemné a

dan dalších nutných 2.400 K. Jak vyjmenovati však
vše, co bylo každoron sklízeno na této prostoe
sotva vetší než jeden hektar? Musil bych vyplniti

dv stránky bájenými ísly. Nutno vidti tyto vý-
sledky v knize pana Ponce. Stjtež zde pouze nej-

hlavnjší; více než 9000 kg mrkve, více než 9,000

kg cibule, etkve a jiných zelenin prodávaných na
váhu; 6.000 hlávek zelí, 3.000 kvták, 5.000 koš
rajských jablek, 5.000 tuct ovoce prvé jakosti,

154,000 hlávek salátu, zkrátka úhrnem 120.000 kg
zeleniny. Hlína byla vyrábna v takovém množství,

že bylo nutno odprodati každoron 200 kubických
metr dobré hlíny.

Mohli bychom uvésti na tucty podobných píklad
a 'nejlepším dkazem, že uvedené výsledky nejsou
pehánny, je velice vysoké nájemné placené za-

hradníky; dosahuje v okolí Londýna 600 až 900 K
z hektaru, a v okolí Paíže je pronajímán hektar p-
dy až za 2.000 K, U bran Paíže je vzdláváno tímto

zpsobem na 850 hektar 5.000 osobami. Na .2 milio-

ny Paížan je takto zásobováno zeleninou a kro-

m toho nadbytek je zasílán do Londýna,
Shora ^.mínných) ýýsledk je ckfeiáženo pomocí

paeniš, tisíc sklenných poklop a pod. Ale i bez
tak drahého zaízení, pouze s parníkem pro sazení-

ce o ploše ticeti metr tvereních, možno vypsti-
ti pod širým nebem ron za 12,000' K zeleni-

ny na hektaru pdy.*) Je však zejmo, že. v tomto
pípad vysoká prodejní cena sklizn není zpsobe-
na vysokými cenami placenými za rannou zeleninu

v zim, ale zcela je zpsobena velkou sklizní oby-
ejných druh zeleniny.

Doložím ješt, že celá tato kultura, tuto vzdlá-
vání pdy, datuje se od 'dlruhé polovice devarterócté-

*) Manuele pratique de Cullure maralehere <xl Cwurtoís-Gé-

nr4% 4. vydální 1868.
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ho století. Ped tím bylo zelinás.tví ješt v primitiv-

ním stavit. Dnes však paížský zahradník netoliko

pemáhá lehce pdu, — dosáhl by téže sklizn na
asfaltovém chodníku — ale on nedbá ani podnebí.

Jeho zdi, zbudované k odrážení svtla a k ochran
strom proti severnímu vtru, jeho stínidla na stro-

my a ochranné sklenné poklopy, jeho rámy a jeho

školky promují okolí Paíže ve skutenou zahra-

du, bohatou zahradu Jihu, Zahradník ubral Paíži ony
»dva s>tupn zempisné šíky«, po kterých zatouží,!

jeden francouzský vdecký spisovatel. Poskytuje
svému hlavnímu mstu hory hrozn a ovoce v kaž-

dé roní dob, a od poátku jara zaplavuje a parfu-

muje ji svými kvty. Neprodukuje však pouze ped-
mty pepychové. Pstování obyejných zelenin ve
velkém se rozmáhá rok od roku a výsledky jsou

tak uspokojivé, že 'jsou dnes zelinái, kteí se odva-

žují tvrditi, že kdyby mla veškerá živoišná a rost-

linná strava potebná pro 4,500.000 obyvatel depar-

tement Sein a Seine-et-Oise, býti požado-
vána od jejich vlastního území (8.400 tvereních
kilometr), bylo by to možno provésti, aniž by bylo

nutno utíkati se k jiným, pstitelským methodám, než

k tm, které jsou dnes v užívání, k methodám již

v tak velkém mítku vyzkoušeným a jež se ukázaly
býti úspšný,
A pece však není paížský zahradník pro nás

idsálem zahradníka. V namáhavém civilísaním díle

ukázal nám cestu, kterou jest se bráti; ale ideál mo-
derní ' cívilisace je jinde. On se de, s malou toliko

pestávkou, od tí hodin z rána až do pozdní hodiny
noní. Nezná oddechu; nemá asu žíti .životem lid-

ské bytosti, žije mimo spolenost, jeho svtem je

jeho zahrada, spíše než jeho rodina, Nemže býti

naším ideálem ani on, ani jeho zemdlský systém.

Tužbou naší jest, aby produkoval ješt více než
dosud, ale s m é n prací a aby ochutnal všecky ra-

dosti lidského života. A to je úpln uskutenitelné.
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Vskutku, nehledíme-Ji k zahradníkm, kteí p-
stují hiarni novinJky — nia p. jahody, prodávané v
lednu — béeme-Jí v úvahu pouze ty, kteí pstují

svojí sklize pouze pod šírým nebem a užívají oken
pouze jen pro prvé dny života rostliny a zkoumáme-
li jejích systém vidíme, že záleží podstatn nejprve

ve vytvoení výživné a pórovité pdy pro rostlinu,

která obsahuje nezbytné množství v rozkladu se na-

lézajících organických látek a látek neorganických

a na druhém míst je jejích úlohou udržeti tuto p-
du a vkolní ovzduší na vyšším situpni teploty a
vlhkosti, než je tomu na volném vzduchu pod širým

nebem. Celý systém záleží v tchto dvou zásadách'.

Jestliže francouzský zeliná vynakládá množství

práce, inteligence a pedstavivosti ke skorabinová-

ní rozliných druh hnojiva, aby tato kvasila s uri-
tou rychlostí, iní tak jen za tím úelem, aby získal

výživnou pdu a stejný stupe teploty a vlhkosti

vzduchu i pdy. Užívá veškerých svých schopností,

aby dosáhl tchto dvou cíl. Aie tento dvojnásobný
výsledek mže býti dosažen rzným ,zpsobem a
také mnohem pohodlnji. Pda mže býti zlepšo-
vána rukou, ale nemusí býti dlána rukou. Jaká-

koliv pda, daného složení, mže býti /hotovena
sibroýn. Máme již továrny na hnojiva, .stroje na
spráškování fosfát ano i žuly s Vosges a jakmile

nastane poptávka, uvidíme i továrny na zahradní

zemi.

Hneš, kdy podvodné falšování ve fabríkací stro-

jených hnojiv je provozováno ve velkém 'mítku a
kdy výroba hnojiv je považována za chemický pro-

ces, místo aby byla považována xa proces fysiolo-

gický, vynakládá zahradník pirozen radji ohrom-
né množství práce, než aby užil bezcenné drogy, ne-

soucí okázalý název, vydával v šanc svoji sklize.
To je však sociální závada zpsobená nedostatkem
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vdomostí a Spatnou organisaci spolenosti a ne pí-
inami fysickými.*)

po se týe nezbytnosti vytvoiti pro prvou dobu
života rostliny teplé ovzduší a teplou pdu, již ped
šedesáti lety Léonce de Lavergne pedpovídal, že
píštím pokrokem zemdlství bude zahívání pdy.
Roury s teplou vodou dávají týž výsledek jako kva-

šení hnojiva, ale s menším výdajem lidské práce, A
jak uvidíme v píští kopitole, je tohoto systému již

tu a tam- použito. Díky tomuto systému je produk-
tivní síla jisté plochy dané zem více než zestoná-

sobnna. Rozumí se samo sebou, že v souasné ka-

pitalistické organisaci, která nás nutí platiti vše ti-

kráte neb tyikráte dráže, než je skutená výrobní
cena toho, musejí zahradníci v Anglií platiti 24 K za
tver. metr teplého sklenníku. Kolik však sprosited-

kujících 'obchodník neudlalo Jtstí s 'devnými
rámy dováženými z Drontheimu? Kdybychom jen

mohli poítati nás výdaj' v množství práce, s údi-

vem bychom objevili, že díky užívání stroj, nestojí

tverená metr sklenníku ani pl dne lidské práce;

a brzy bychom se dopoetli, že v Jersey a v Guera-
sey vyžaduje kultwra ijednoho hektaru pod sklem
práci pouze sedmi Udí pi desetihodínné pracovní

dob. Následkem, toho sklenník, který byl druhdy
pepychem, vniká rychle do oboru kultury ve vel-

kém. A mžeme pedvídati den, kdy sklenník bude

*) Taito nepístojnost byla jíž ve Francii a Belgii ásten od-
stranna veejnými laboratoemi, které provádj! zdarma roz-

bory semeni a hnojiv. 'Podvody, idbjeveníé -tmito laboratoemi
pesahují vešikerou naši .pedstaivu. asto byla odkryta hnojiva,

obsahující pouze ptínM udávaných výživných látek; a hnojiva,

obsahujSci škodlivé látky,, a ani. stopu jakéhokoliv druhu látek
výživných, byla asto nabízena závody, vyhlášenými za »<d-
vryboné*. A se semeny bylo tomu ješt he. Laborato w
Gand dostala k próakcuirnáni trávná seimena, o-bsabur-ci 20 .pro.

[škodlivých rostlin, nebo 20 pro. zrnelk písku tak obarvených,
aiby byl kupující ošálen, nebo i 10 pro. semena trávy smrteln
jeoivaíé,

:
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považován za nezbytné píslušenství pole, :pw> lp-
sfní plod a zelenin, které nemohou dozráti na vol-

ném vzduchu, jakož í pro chování vtšiny rostlin

v brv dob jejích života.

Domácí plody jsou vždy lepší, než cmy polozralé

plotyy z ciziny pivážené a rozmnožená práce s vý-

ps^ním sazeníce pod sklem je vždy dobe zapla-

cená nesrovnateln vtší úrodou. Co se otázky prá-

ce týe, když si pedstavíme neuvitelné množství

námahy, vnované na bezích Rýna, ve Švýcarsku

a v Itálii na zízení vinic, teras a kamenných zdí,

k vynesení zem nahoru na srázné skály a když si

pedstavíme úhrnné množství práce každoron vy-

naložené k pstní tchto vinic a štpnic, tážeme
se, která z obou pí všem všudy vyžaduje mén lid-

ské práce: zde sklenník na révu (mám na mysli stu-

dený skleník v pedmstí Londýna), nebo viníce na
bezích Rýna nebo jezera Lemanského. A srovná-

me-lí ceny dosažené vinai z. okolí Londýna (ne ce-

ny placené v ovocnáských' závodech ve West-End,
ale ty, které dostává vina za své hrozny v záí a

íjnu) s bžnými cenami ve Švýcaích a na Rýnských
bezích bhem týchž msíc, 'mažeme právem pro-

hlásiti, že nikde v Evrop nad tyicátým pátým
stupnm zempisné šíky neprodukují hrozny s men-
ším množstvím vynaložené roní práce a s menším
nákladem, než ve sklenmících na vinou révu v okolí

Londýna a Bruselu.

Nla žádný cspusolb "však nepehánjme produktivitu

vyvážejících zemí a vzipomeme .si, že 'jihoevropStí vi-

naí samí vypijí ohavné zadní víno* že Marseille pro

spoteba ve svém vlastním kraji vyrábí víno ze su-

šených hrozn, dovážených z Asie a že normanský
sedlák posílá svoje jablka do Londýna a sám pije

pravý mošt jen o velikých svátcích.

Tento stav vcí nepotrvá na vždy a není dale-

ko den, kdy budeme nuceni utéci se k vlastním pro-

stedkm, abychom si opatili mnohé. z vci, které
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dnes doválíme..Auebudame proto 'na tom Me. Pra-

meny vdy jsou nevyerpatelný, když se jedná o roz-

šíení okruhu naší výroby a o uinní nových objev.
A každý nový obor lidské inností rodí opt nové,

které stále rozmnožují moc lovkovu nad pírodní-.

lni silami. /

Uvážíme-li vše, pedšlavíme-li si soudobé pokrop

ky zahradnictví a snahu použíti jeho method na.

kultury pod šírým nebem, sledujeme-li práv kona-
né zemdlské pokusy, — dnes pokusy, a zítra sku-

tenosti — a pomyslíme-li si na v záloze držené

prostedky vdy, dojdeme k velmi dležitému záv-
ru, Jsme oprávnni íci, že je d n e s- n a p r o s t o
nemožno pedvídati maximální mez po-
tu lidských bytofetí, které budou mo-
cí erpati svoje prostedky svojí vý-
živy z dané plochy zem, ani rozmanitost

produkt, kterou budoti mocí žádati na pd v ur-

ité zempisné šíce. Každý den rozšiuje meze ve-
rejška a otvírá nové a rozsáhlé obzory. Mžeme
však íci, že již dnes mohlo by na tverením ki-

lometru snadno se uživiti 250 osob a že s pstitel-

skými méthodami, které jsou již dnes užíváriy ve
velkém mítku, tchto 250 lidských bytostí — ne-

íkáme 250 lenoch — mohlo by z tohoto sta hekta-

r, na kterém by žili, snadno a bez pepracování
tžiti hojnou stravu, jak živoišnou, tak rostinnou,

jakož i len, vlnu, hedvábí a kži, potebnou k své-

mu odívám. Co se toho týe, co bylo by možno do-

síci ješt dokonalešímí méthodami, již známými, ale

dosud ve velkém nevyzkoušenými, je lépe zdržeti

se všelikých pedpovdí, nebo souasné výsledky
intensivní kultury, jsou tak neoekávané,
íVidíme tedy, že pedsudek ,o pelidnni meodolá

ami prvnímu útoku jen. trochu dkladnjšího pro-

zkoumání. Jenom ti, kteí považují každého nového
lovka za bytost inící si nárok na ást zásob bo-
hatství lidstva, aniž by byla zárove pí tom pispí-
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v&telem k této zásob, mohou býti naplnni hrzou
pi myšlence, že obyvatelstvo té které koniny
každých tisíc vtein o jednoho vzrstá. My vSaflt,

kteí v každém novorozeném dcku vidíme budou-
cího pracovníka, schopného vyrábti mnohem
více, než iní jeho ást spolené zásoby bohatství

s radostí pozdravujeme jeho píchod,
Vííme, že velmi husté zalidnní je nezbytnou pod-

mínkou vzrstu výrobní síly lidské práce. Víme, že

i velmi produktivní pracovník je nemožný, když
jsou lidé rozptýlení v malém potu po rozsáhlých

územích a jsou takto neschopni slouiti a kombino-
vati svá úsilí k provedeni dokonalejších dl cívilisa-

ce. Víme, jaké množství práce musí bytí vynaloženo

k orání pdy primitivním pluhem, k runímu pede-
ní a tkání; a víme také s jakou ú.sporou sil a náma-
hy dovoluje moderní strojníctví produkovati touže
potravu, a písti a tkáti tytéž látky.

Vidíme také, že je nekonen snadnjší produko-

vati na hektaru 200.000 kg potravin, než žádati je

na deseti hektarech. Je to sice velice hezké pedsta-
vovati si, jak obilí samo roste na stepích Ruska, ale

ti, kteí vidli díti se sedláka v kraji »úrodné« er-
né zem, touží, aby rozmnožení obyvatelstva zave-

dlo konen na tyto stepi užívání parního pluhu a

zelináskou kulturu, která dovolí tm, kteí jsou dnes
tažnými zvíaty iidstva, narovnati hbet a státi se

konen lidmi.

Dlužno doznati, že tyto pravdy jsou známy n-
kterým národohospodám. Pipouštjí dobrovoln,
že západní Evropa by mohla produkovati mnohem
více potravy, než tak iní, nevidí však toho pote-
bu ani zisk, dokud jsou národové, kteí mohou za
tovární výrobky výmnou poskytovati výživné plo-

diny. Zkoumejme tedy, pokud tento zpsob nazírání

te shoduje se skuteností.

Je zejmo, že spokojíme-li se konstatováním, že

je mén nákladným dovážeti obílí z Rigy, než ho
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pstovati v Lmcolnshiru, je otázka okamžit roz-

hodnuta. Ale je -li 'tomu tak ve skutenosti? Je to

skuten lacinjší pivážeti z ciziny výživné plodi-

ny? A pedpokládaje, áe tomu tak je, zda nemáme
spíše analysovati ten složitý pojem, kterému íkáme
»cena«, než pijmouti jej jakožto svrchované a slepé

pravidlo našeho konání'?

Víme na p,, nakolik je francouzské .
zemdlství

zatíženo danmi. Srovnáme-H však pece ceny vý-
živných plodin ve Francií, kde pda je skoro všech-

ny produkuje s cenami tchto plodin ve Spojeném
království (Anglii), které je dováží, nevidíme žád-

ného rozdílu ve prospch zem dovážející. Naopak,
je bilance spíše píznivou Francii, a pro obilí tomu
bylo rovnž tak ped zavedením nového »ochran-

aého« tarifu ve Francii. Jakmile se vzdálíme od Pa-
íže (kde ceny jsou zvýšeny velmi vysokou potravní

daní), konstatujeme, že každý domácí produkt
je ve Francii lacinjší než v Anglií a že ceny klesají

na pevnin tou mrou, jak postupujeme na východ.

A ješt daleko nepíznivjší okolnosti pro ostrovy

Velké Britanie je ohromný rozvoj tídy prostední-
k, kteí se staví mezi dovozce nebo domácího vý-
robce na jedné a spotebitele na druhé stran. Ped
nkolika lety bylo v anglickém tisku mnoho mlu-
veno o naprosto nepomrné cen zboží, která mizí

v kapsách prostedník. Vzpomeneme si na onoho
duchovního z East-Endu v Londýn, který byl jed-

noho dne nucen otevíti masný krám, aby svoje far-

niky ochránil ped chamtivostí pekupník (prosted-

ník).
teme v anglických asopisech, áe velký poet

rolník hrabství ve stedu zem dostává za kilogram

ntásla pouze dv koruny, za které zákazník musí pak
platiti tyi koruny a že rolníci ze Cheshiru nedo-
stanou za litr mléka více než 15 až 20 halé, kdežto

v Londýn za zfalšované se platí tyicet a za dobré

mléko padesát halé. Skuten rozbor cen v Co*
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vent Garden (velký trh na zeleninu v Londýn) a
a srovnání tchto cen s cenami v drobném prodeji,

které ped nkolika lety bylo. provedeno ve. sloup-

cích Daily News, dokázalo, že kupující platí 6
až 12 halé, nkdy i více za to, za výrobce dosta-
ne 1 halé. Ale v zemi, kde výživné plodiny jsou do-
váženy, musí to nutn tak býti: typ výrobce pro-

dávajícího svoje vlastní výrobky, zmizel z trh, aby
udlal místo prostedníkm, pekupníkm. I sám
trh je potlaen.*)

0brátíme4í se však na východ a jdeme~li do Bel-

gie, Nmecka a do Ruska, vidíme, že cena živobytí

stále více kfesá, takže ikonén shledjáme, že v Ru-
sku, v zemi ostatn dosud zemdlské, stojí obilí po-

lovinu, nebo dv tetiny toho, co stojí v Londýn,
a maso je v guberniích prodáváno kilogram za 50 až

60 halé. Mžeme tedy tvrditi, že není nikterak do-

kázáno, že by bylo hospodárnjší živiti se dovážený-
mi výživnými plodinami, než vyrábti si je samí,

Uvažujeme-li nyní cenu a rozeznáváme-li v ní

rzné elementy, tu se nám nevýhodné postavení- do-

vážejícící zem objeví ješt jasnji, Srovnáme-li na

p, výrobní cenu obilí v Anglii a v Rusku, ekne se

nám, že ve Spojeném království nemže býti cent

obilí produkován lacinjí než za 20 K 60 h, kdežto
v Rusku je výrobní cena za tentýž cent odhadována
mezi 8.40 K a 11.40 K"*).

*) Bhem' zimy r. 1690 dal si jeden z mrých pátel, bydlíc! v
pedmstí Londýna, posílati poštou máslo z Bavorska, V Ba-
voráku platil 5 kg» másla za K 9.60, porto za baliek ho stálo

K 2,60, postojv-ní pouikázáa 60 hal a dopis 25 M. Úhrnem 13
korun. V téže obž máslo mnoh-ero horíf jakosti, k napotwnáot
a obsahující 10 až 15 pro. vody, prodávalo se v Londýn za

vece jak 4 K 1 kg. — Objedmáwa.tí rozliné produkty (.máslo, z-e-

len-íny, ryby) pímo od rolník a rybá poštovní zásJkoiui stalo

se nyní v Londýn velmi rozšíenými zvykem.

"I Údaje, sloužící mi k vypotu výrobní ceny obili v Anglii
jsoiu eapány z Mark Lané Express; ve velmi pístupné íorrož

nalezme je tená v Quarterly " Revíew (duben- 1887) vlánku
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Rozdíl je obrovský a zstane ješt píliš velkým,

i když pipustíme, že prvá íslice jest trochu pe-
hnána. Pro je však tento rozdíl? Jsou snad ruští

zemdlci za svojí prácí mnohem mén placení? Za-

jisté, že jejich mzdy v penzích jsou mnohem nižší,

ale tento rozdíl s.e vyrovnává, vypoteme-li mzdu v
produktech pdy. Týdeních 14,5 K anglického ze-

mdlského dlníka representuje v Anglií totéž

množství obilí, jako mzda 7.25 K ruského dlníka
representuje v Rusku a to nepoítáme s lácí masa
v Rusku, ani s nižším nájemným z byt. Odhadnuto
v produktech pdy, dostává ruský zemdlský dl-
ník touž mzdu, jako anglický.*)

Domnlá zázraná plodnost ruských stepí .je pou-
hý pedsudek,. Sklizn 14 aiž 20 hektolitr a hektaru
jsou považovány .v Rusku za dobré, a prmr Í v
guberniích, které vyvážejí obilí, dosahuje snží 11 a
pl hektolitru. Mimo *o je úhrnné množství práce
potebné k produkování obilí v Rusku, bez mlátících
stroj, s pluhem taženým jedním bídným koníkem,
bez dobrých cest atd,, jist mnohem znanjší než
suma úsilí potebného na vypstní téhož množství
obilí v západní Evrop,

o pstování pšenice a v knize W. E. BeaTa, The Britiscts Far-
mer and tis Competítors (Amglícíký fotatílk a jeho florikmremí),

Londýn, (Cas-jed, vyá-J, 18S8. lyto ísJice p&vyšuji trochu pr-
mr, ialoož i sklize, která slouží za zakla výpot. Poidotwá

adketa byla pravedena ruskými zemstvy a celeíc byl shrnul v
dobrém lánku ve Víestnik ProinySlenc-sti [Prmyslový Vstník)
. 49, 1887. V pewodu kopejek poítal jsem rubl za 63 setin

jeho nominelni ceny, což byl ie>ho prmrný kuns v r. 1886.

*) Z podrobných ísel udávaných m-taisiewtvenn zemdl-
ství {V Amié 1885 au point de yuc aárícole, sv. II.), je všdiSt,

že ipiflmiaá mzda zemdlského diníka koií-.'Si mezí 180 kopej-
kami (4.40 K) týdn ve steéním Rusku _až 330 kop. (7.75 K)
v pasenu vyvážejícím obili a 6.50 K ai 13 K bhem žní. Od roku
18S5 byly mzdy v obou zemích zvýšeny; pí úmrná nuda angli-

ckého zemdlce v r, 1896 byla 16.50 K. Jesíliže ru'S'ký saálk
fe dfoudláic iprotí anglliakému zemd&llci, dttižino hledat hla-vtaí d-
vod v pí Jiš vysoké 0.30 bni dani a v mnohých jiných pfóisiácíi,

jež nemožno zde jen tak mimochodem uvádti.
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V r. 1887 bylo ruské obilí prodáváno na londýn-
ském trhu za 13.25 K za hektolitr, kdežto dle ísel
shora dle Mark Lané Express citovaných, ne-
mohl v Angií týti prcdukorván hektolitr obilí pod
15.25 K, i ícdyž se prodala sláma, emuž vždy tak
není, ,

K vyložení tohoto rozdílu cen postaí nám však
rozdlS yýše nájemného,, placeného z jpozemk v
Anglii a v Rusku. V obilním pásmu Ruska, kde roku
1885 inilo nájemné 35 K za hektar a kde sklize
kolísala mezi 13 a pl a 18 hektolitry na hektar,
bylo toto nájemné v cen jednoho hektolitru ruského
obílí izastoupeno 1.45 K až 2.40 K, kdežto v Anglií,

kde dle údaj Mark Lané Express pevyšova-
lo nájemné a dan 220 K pro každý hektar osetý
obílím a kde sklize byla odhadnuta na 27 hekto-
litr, bylo nájemné ve výrobní cen hektolitru oibílí

zastoupeno 4.25 korunami.*)
I když pijmeme tclíko 100 K nájemného a daní

a:a hektar a 25 hektolitr za prmr sklizn, ješt
tehdy shledáme, že na prodejní cen hektolitru obílí

majetník pdy a stát trhnou pedem 4 koruny. Jestli-

že pstování obilí v Anglií pijde ,tak draho-, tebaže
suma vynaložené práce je mnohem menší než v Ru-
sku, spoívá chyba v píliš vysoké sazb nájemného
z pozemk bhem let 1860—1880.
Tímto zvýšením je vina snadnost s jakou bylo

dosahováno velikých zisk prodejem továrních vý-
robk v cizin. Je tedy hlavní píinou ruské kon-
kurence pochybená sitauce anglického polního ho-

spodás-tiví a ne neplodnost pdy.
Dvacetpt let uplynulo 'od té doby, co jsem na-

psal tyto ádky — (zemdlské kríise zpsobované

*) Nájemné se od r, 1887 zmenšilo, ale i ceny obílí poklesly.

Nesmíme zapomínati, že v Anglii se pžstuje obilí jen na nej-

lepších pozemcích a proto musí -

býti nájemné z jednoho hek-

taru osetého oíbtiím iplciwažtovtaío w» vétáí, než je .prtnY ná-

jemného za hektar na statcích o 100 až 150 hektarech.
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konkurencí levné americké pšenice dosáhly v té do-

b svého vrcholu -— a je mi velice líto, že musím
nechati tyto ádky tak, jak byly napsány. Nemyslím
ovšem, že by nenastalo žádné pizpsobení novým
podmínkám, zpsobeným klesnutím cen obilí -bhem
posledního tvrtstoletí, ve smyslu intensívnjší kul-
tury a 'lepšího využití pdy. Naopak, pipomínám v
rzných ástech této knihy pokrok nyní dosažený
v rozvoji jednotlivých odvtví intensivního hospoda-
ení, jako v ovocnáství, zelínáství, kultury v pa-
eništích, v zahradnictví a drbežníctví a udávám
také rzné kroky uinné za úelem dalšího zdo-
konalení, jako jsou lepší podmínky transportu, ko-
operace mezi statkái a zvlášt rozvoj malých ho-
spodáství.

Nicmén i když jsme vzali zetel na všecka -tato

zdokonalení, nemžeme vidti než s politováním, že
totéž regre-ssivní hnutí v foritsfléra zemdlství, jež

poalo v letech sedmdesátýcH stále pokrauje; a
zatím co více a více pdy kdysi pluhem vzdlávané
pestává býti vzdláváno, není pozorovati tomu od-
povídající vzrst množství dobytka, A probíédne-
me-li spoustu knih a asopiseckých lánk pojedná-

vajících v poslední ob o tomto pedmtu, vidíme,

že všichni spisovatelé rozpoznávají, že britské zem-
dlství se musí pizpsobiti novým podmínkám d-
kladnou reformou své celkové tvánosti, dále pak
rozpoznávají titíž 'spisovatelé, že bylo až dosud ui-
nno jen nkolik krok ve správném smru a žádný
z nich pak s dostatenou energií. Spolenost ve vel-

ké míe zstává lhostejná potebám britského zem-
dlství,

•

Nesáni se zapomínati, že konkurence americké pše-

nice zpsobila tutéž spouš v zemdlství' vtšiny
evropských zemí — zvlášt ve Francii a Belgii; ale

v tchto dvou zemích byly jíž ve velké míe prová-
dny potebné zmny, aby bylo možno vzdorovati
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vlivm konkurence, V Belgii i
1 ve Francii dodal ame-

rický import nový impuls ve prospch intensivnjší-

ho využití pdy a tento popud byl sílnjjí v Belgii,

kde nebyla vnována žádná pozornost ochran ze-

mdlství zvýšením dovozných cel, jako ve Francii,

Naopak bylo clo na doválžené obilí zrušeno v Belgii

práv v dob, kdy se poala pocífovati americká
konkurence, to jest mezi roky 1870 a 80,

. A pokles cen obilí nebyl cítn pouze anglickými
hospodái. Ve Francii klesla cena hektolitru pšenice
jež byla prodávána za 22.6 K, v lefech 1871i—1875

na 18 5 K, v r, 1881—1885 a na 15 K v r. 1893: a to-

též muselo se díti v Belgii, tlm spíše, že ochranná
cla byla zrušena. Stjž zde,, co praví pan Seebohm
Rowntree o vlivu cen ve svém obdivuhodném díle o
zemi a práci v Belgii,

Na as byl belgický zemdlec krut postižen,

ale postupn se pizpsoboval novým dkio-lnosíem.

Jeho vzdlávání pdy stávalo se íntensivnjší, užíval

více a více kooperace v rozliných smrech a v-
noval se novým odvtvím zemdlství, zvlášt psto-
vání dobytka a izaihradníoh produkt. Poznal cenu
umlých hnojiv a poznal, že vda by mu mohla po-
moci.

Tato slova pana Rownttreeai jsou zipdin-a potvrzena
zmnou celkového vzezení belgického zemdlství,
jak se jeví z úedních statistických dat. Totéž musí
se íci o Francii. Výše zmínný pokles cen pivedl
zemdlce k tomu, že zintensivnli svoje výrobní
methody. Pipomnl jsem již rychlé rozšíení zem-
dlských stroj mezi francouzskými -sedláky bhem
posledních dyácíti let a musí pipomenouti -také rov-

nž tak pozoruhodný vzrst .užívání zemdlských
hnojiv, náhlý wzvoj zemdlských syndikát od r.

1884, rozptí, jehož nabyla kooperace novou organí-

sací transportu užívajícího lednic nebo vytápných
voz pro vývcz ovoce a kvtin, rozvoj nkterých
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speciálních prmyslových kultur a ješH víc*, ohrom-
ný rozvoj zahradnictví v jižní Francií a tzelínáství

v severní. Všecky tyto zmny byly zavedeny v ta-

kové míe, -že jsme naklonni viti, že kíse mla
pro francouzské zemdlství, pojímáme-H je jako ce-
lek, ten následek, že mu dala izcela nové vzezení.
Bylo by zahodilo zmíniti se obšírnji o americké

konkurenci; proto odkazuji tenáe na pozoruhod-
nou sérií lánk pojednávajících o -tomto- pedmtu,
kterou v r. 1886 uveejnil Schaeffle v Zeitschrift
f ti r die gesammte Staatswíssenschaft
a na výborný lánek o výrefoní cen obilí v celém
svt, který vyšel v dubnu r, 1887 v Quarterly
Revíew. Vývody obou autor jsou zplna potvrze-

ny výroními zprávami ministerstva zemdlství Spo-
jených Stát a Schaefflovy pedpovdí jsou stvrzeny

potomním bádáním p. J, R- Dodgea. Z tchto prací

vyplývá, že plodnost americké pdy byla nesmírná
pehánna, nebo znaná množství obilí, které far-

mái severozápadu Spojených Stát posílají do Evro-

py, byla sklízena z pdy, jejíž pirozená plodnost

není vyšší a asto je i nižší, než iprmrná plodnosí

nehnojené evropské pdy. Farma Casselton v Bá-
káte se svojí sklizní 18 hektolitr z hektaru je vý-
jimkou, nebot prmr sklizn v západních státech,

které produkují nejvíce pšenice, jest 10 až 11 hekto-
litr z hektaru. Kdybychom chtli nalézti v Americe
plodnou pdu a sklizn 25 až 33" hektolitr z 1 ha,

museli bychom se obrátiti do východních stát, kae
je pda umle pipravována,*) Taikovéa výsledky

,*) Již ped -pl stoletím upozoroval L. de Lavergiie, ž-e Spo-
jené Státy byly hlavními dovozci guaaa. V r. Í854 dovážely jeí

zrovna tolik jako Anglie a mly mimo toho 62 továrem aa gu-

am.o, 'které poskytovaly jím množství 16krá;te 'vtší dotvozu. ViE

též L'Agrícultnre aux Etas-Unís o Rcmtta?, 1881; Leoeinte.ux,

Le Blé; a Annual Report oi tke Americaa Departement oí A-
gríeulture pro 1HS5 a 18S6. šcruwsfflo-va prá-ce \t resuiována
též ve SdbrnloilerWvé Jahrbuchu,
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však nespatíme v krajích, které se spokojili s vý-
tžkem 7 až 8 hektolitr <z jednoho hektaru,

•Zrovna tak tomu je ve Spojených Státech s. ma-
sem. Již Schaeffle upozornil, že nejvtší ást dobyt-
ka, kterou vidíme figurtwati ve ^správách ze Spoje-

ných Stát, není vychovávána v prériích, nýbrž ve
stájích na farmách, .zrovna ijako v Evrop, V prériích

nalézáme pouze osmou ást amervdkbo hovz.' do-

bytka, pátou ást ovcí á dvacáttouprvou ást vep.
Když je ».pírozená úrodnost« takto odbyta, musí-

me pátrati po píinách sociálních a pro iáípadoame-
rioké státy nalézáme je v lácí pdy a ve vhodné
organisaci výroby a pro státy východoaraerícké' je

nalézáme v naipídlnám pokroku intensivního ho-

spodaení ve velkém.
Je samozejmo, že methody hospodaení se musí

mnáti dle okolností, V rozsáhlých prériích severní

Ameriky, (Vide mohlia zem býti kupována za 24
až 120 K za hektar a kde celistvé, uzavené rozlohy
15.000 až 35.000 hektar mohly býti vnovány obili,

užilo se zvláštních hospodáských method a výsled-

ky byly výborné. Zem se tam kupuje a ne prona-
jímá. Na podzim pivedou množství koní' a orání a

setí se provede pomocí obrovských pluh a secích

stroj. Pak pošlou kon pásti do hor; propustjí dl-
níky a na farm pezímuje jediný lovk, nebo ' dle

poteby dva až tí lidé- Na jae ponou agenti ma-
jitele vytloukati krmy v okruhu •ticeti mil a nají-

mafií pro dlabu žní náidenníky a tuláky, ktetrými je

hojn zásobí Evropa. Tak' jsou na obilná pole pive-
deny celé pluky pracovník. Utáboí je tam, píze-
nou a h'or kon a v jednom neb dvou týdnech je úro>-

da poseena, vymlácena, vyralejnkována, nasypána
do pytl stroji, zvlášt k tomuto úelí vynalezenými,
a poslána k nejbližšímu •»elev'á"fcoru« (skladišt pro

*) Ví2 iif. Far-n and Factory (Farau ,i továnoa) i>d J. 'R.

Dcx^e, Nvw-York. 1634.
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o'bxlí( které je na 'každé stanicí drah probíhajících v

rovnobžných liniích' »obí'lnými kraj — ikteré jsou
wihejaltbelts Kanaldy ,a! Spoíjených -Stát) nebo
poslána po vod Ivelíkých jezer pímo na lod. které
jí odvezou do Evropy. Paik se dlníci znovu propusti,
kon pošlou se na (pastviska, nebo prodají a toliko

dva neb ti lidé zstanou na farm.
Výtažek na hektar je sraby, ale stroje byly tak

zdokonaleny a organisace tak zjednodušena, že tímto

zpsobem z-a 300 pracovních -dn jednoho lovka
bylo produkováno 600 až 900 hektolitr pšenice. Ji-

nými slovy, nepihlížeje k povrchu pdy, produlkoval

každý lovk za 'jediný den svj chléb na celý rok
(310 litr obílí). Ba bylo poítáno, i s ohledem na
všechny další práce, že jednodenní práce 300 lidí

opatuje spotebitelm v Chicagu mouku nutnou pro

rodní obiživu 250 osob. Stailo tedy dvanáct a pli ho-

diny práce, aby jednomu obyvateli Chicaga byla
opatena jeho roní dávka mouky, ,

Ve zvláštních pomrech, v nichž se nalézal »dale-

ký západ«, byla to velmi píhodná methoda rozmno-
žiti takto jedním rázem množství 'obilí, jímž lidstvo

disponovalo, A tato methoda odpcvídala svému úe-
lu v dob, k-dy byly širé rozlohy dosud nezabraných
území oteveny národohospodá, podnikání; s tím

však možno poítati na vždy; Takovýmto zpsobem
hospodaení byla pda brzo vyerpána, výnos- se

•zmenšolval a 'proto bylo teba brzy utéci se k in-

tensivnímu 'hospodaení, které se snaží produ-

kovati co nejvíce na daném kusu zem-
tfí tomu došlo ve stiát Jowa r. Í878 a postupn

ve všech státech tohoto okrsku, jakož i v kanadském
'dalekém z&pakí. Až Ido' té doby stát Jowa produ-
koval obilí v obrovském -množství dle mehody ex-

tensíivní (shcira popsané). Ale pda bylajiž vyerpá-
na 'a když pikvaila nemoc, nemlo obilí síly jí vzldo-

rovalti. V nkolilkla týdnech byl !a ztracena úroda, kte-
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rá slibovala pekonati všechny dosavadní rekordy.
S bídou bylo sklízeno 7 aiž 9 hektolitr z hektaru.
Z toho vyvozeno, že o>mam-moth farm's« (mamutí
farmy) musí Emízeti. Byly rojzkouskovány na malé
farmy !a'po strašlivé, ale krátké krisi — nebo v
Americe vše ije rychle — museli iowští farmái obrá-
titi se k intensivnjším hospodáským methodám. Co
se pstování 'oíbiilí týe, nejsou dnes pozadu za Fran-
cií, nbof již sklízejí prmrné 15 hektolitr z hekta-
ru nia ploše jednoho milionu hektar a intensivní kul-

tura vniká i do jiných obor,*)
Pomocí hnojiv a zdokonalených hospodáských

method 'Znamenit konkurují se (zbylými »mamino th

fanm.is« medlalekam západ'.
Skuteicn Scháeffle, Setoler, Oetken a omnoho ji-

ných spisovatel -tvrdilo, že .síla »'amerícké konku-
rence* nespoívá v jejích velkých farmách, ale v ne-

setných malých farmách, které pstují obílí týmž
zpsobem, jako se to dje v Evrop, to jest hncjjenárn

pdy. Ale tyto farmy- mají -lépe organísovaný zpsob
výroby a usnadnný prodaj a nejsou nuceny platiti

vlastníku -tetinu, nebo i vtší dli prodejní ceny z

každého hektaru obilí, A v tom je celý rozdíl.

Ale správnost shora vyloženého jsem mohl pocho-
piti teprve, když jsem si -sám zajel v r, 1897 do pré-

rií v Manitcb a r. 1901 do Ohia. Šest až osm mi-

lion hektolitr, které tehdy byly z Manitoby vy-

váženy, bylo skoro vesms produkováno na farmách

o jednom nebo dvou »qua'rter-<secti'otts«, to jest roz-

lohy 65 -aiž 130 helkit. Od té doby se vývoz o mnoho
zvýšil, ale farmy si uchovaly sVoji rozlohu. Orání se

tam provádí obyejným zpsobem; a ve veíkié- vtši-

n pípad kupují si farmái ža<;í a souasn vá-zac:

**) Prošel jsem ásti tchto konin v r. 1901. Není již žáAiýoh

mammoth farms, VšucBe yetu fíwtny -clWo 50, rfdBca My 100 3*a

a ipc> Ski rovín z)ž rozsety ameriíc.ké vítmé mlýny, kterí slouíi

k erpáni vady aa zaléváni zelníc a zahrad, vysázených okolo

a*em!

.
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stroje, sdružujíce se ve skupiny po tyech. Mlátika
je farmáem najímána na jeden neh dva dny od
zvláštního lovka, který se svým strojem cestuje;
slámu na míst spálí, naež 'farmá odvážf svoje
obilí k »elevatoru« vlastními komi a tam je hned
prodá, nebo, nepoitebuije-li 'zrovna ihned penz a
doufá-lí je pozdji výhodnji prodati, ponechá v opa-
trování. Zkrátka, v Manitoib jsme zvlášt tím pe-
kvapetai, že i pi drsné konkurenci, která tam vládne,
farmy stední velikosti, .znamenit konkurují s mam-
mo-h faiímaeii >a 'že nejvtších zisk se nedosahuje
tím, že 'by se pstovalo obilí na velkých rozlohách.
Rovnž je vefaii za?únavo vdti, že tisíce a tisíce

farmá produkuje celé hory obilí v kanadské pro-
vincii Toronto a ve státech západu, tebaže vbec
není tam možno nalézti prérijní pdy a že jsou tam
zpravidla malé farmy.

Nespoívá tedy síla »amerícké konkurence* v

možnosti míti sta hektar v jednom bloku. Spoívá
ve vlastnní pdy, v hospodáském systému, pizp-
sobeném charakteru zem, ve velmi vyvinutém citu

pro sdružováni a konen v jistém potu zízení a
zvyk, které se snaží pozvednouti zemdlce a jeho

zamstnání na úrove v Evrop neznámou.
V Evrop si nemžeme pedstaviti, co vše bylo

vykonáno ve Spojjených Státech v Kanad ve pro-

spch zemdlství. V každém americkém stát a v
každém okresu kanadském je jedna pokusná farma;

a všechny pedchozí zkoušky s novými druhy pše-

nice, ovsa, jemene, pícnin, ovocných strom, které

v Evrop rolník musí vtšinou konati sám jsou na
pokusných farmách provádny, nejprve v malém, pak
ve velkém1 rozsahu za nejlepších možných vdeckých
podmínek.

Výsledky všech pokus a bádání jsou farmám,
kteí si .je pejí zmáiti, 'netoliko pístupny, ale oni jsou

o nich i zpravování, tedy, albychom lak ekli, jsou

všemi prostedky pímo vnucovány jejich pozornosti-
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»Buletiny« pokusných stanic jsou rozšiovány ye
statisících výtiscích; návštvy tchto farem jsou tak

organísovány, áe každoron mohou tisíce farmá
navštíviti stanice pod vedením odborník a shléd-

nouti výsledky dosažené s novými druhy rostlin,

nebo s novými zpsoby pstování.
S farmái je udržováno takové spojení, že "v Ot-

taw, ústední pokusná farma, expeduje každoro-
n statisíce dopis í zásilek. Každý farmá mže bez
výloh, na porto a bez poplatk, dostati pt liber

semena kteréhokoli druhu obilí, které píštím ro-

kem mohou mu poskytnouti osev nkolika hektar.
Konen v každé obci, byt i sebe menší a zapad-
lejší, jsou orgamisovány schze farmá. Pednášecí,
zvlášt vysílaní od pokusných farem — vtšinou mla-

dí nadšenci — nebo vysílaní místními zemdlský-
mi spolenostmi, probírají v tchto schzích se ze-

mdlci výsledky pokus a objev uinných za

minulý rok, vztahujících se k rzným oborm ze-

mdlství, zahradnictví,, chovu dobytka, mlékaství
a zemdlské kooperace,*)

Americké zemdlství skuten skytá imposantní

pohled; ne však v obilných polích dalekého západu,

které brizy budou vcí minula: ale v rozvoji raoio-

neJního zenidtetví a sil, které je podporuji. tte
popis hospodáské výstavy — »výroóního trhu stá-

tu* (the sstates's fair) v malém mst státu lowa, kde
vidíte 70.000 farmá táboiti se svými rodinami

*)~0 tamto ipedlm&t .najde tená .pouení v mých láccticih

*Somrrne Reeoumces of iCanada* a *Rec«ajt Seieituce* iv aso-
pise »Ní»eteefcttj Centory., ladten. 189& a fljeaai IfcW. VMII jiném

ze zpráv ipccusnýcOi farem pro t, 1909, že se ttoitc zpsobem po-
sila ron prmrn 38.000 vzork* semen farmám; v r. 1909
•více než 38,000 farmá shodlo 'ie * úaudlui po potkusec&i o re.
lativni cen rozliných dnilh. pranice, ovsa a žita. Mystím, Že
má zcela ipravcEu mj ipteJ, p. Dr. WHlíarn Saiuiuers, když ífcá,

že tento zpsdb zaopatování velkého po.tu íarrná malými
irwiožstvami vyloramýich sermen ve^ce iptepží ike zrvttSfcní výnosu
obili v Kanad,
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pod stany po celý týden trvání fairu, studující,

uící sef kupující a prodávající a bavící se.

Je to národní slavnost, kde cítíte, že nalézá-

te se uprosted národa, kde je zemdlství ve váž-

ností, (Nebo tte radji publikace tch set pokus-
ných stanic, jejichž zprávy jsou rozšiovány v tisí-

cích exempláích po celé zemi, proítány od farmá-

a diskutovány v nesetných zemdlských spol-

cích. Nahlédnte do »Transactions« a »BuHetin«
etných neoficielních lidových spoleností zemdl-
ských, studujte velké podniky k zavlažování a pocí-

títe, že americké zemdlství je skutenou silou

plnou životnosti, která se již nebojí mammouthfa-
rem. a nemá zapotebí jako dcko dožadovati se ki-
kem ochrany.

Intensivní agrikultura a zelináství již nyní jsou

význaným rysem zdlávání pdy v Americe zrov-

na tak jako v Belgií. Na výkazech z roku 1880 kon-

statujeme, že devt Stát, mezi 'nimiž Georgie, Vir-

gínie a ob Karoliny koupilo za 140 milion stroje-

ných hnojiv a od té doby užívání umlých hnojiv

proniklo daleko na západ. V Iowa, kde ješt ped
20 lety existovaly mamutí farmy, zvykli si již na
setí pícnin, které bylo vele doporueno iowským
zemdlským institutem s etnými místními zem-
dlskými asopisy.

'Na druhé stran pak jsou v zemdlských kon-

kursech nejvyšší odmny dávány, ne za extensivní

kulturu, ale za bohaté .sklizn, docílené na malých
plochách. Tak v nedávném konkursu, na nmž bra-

lo úast na sta fanmá, bylo deset prvních cen pi-
knuto deseti farmám, kteí sklidili každý na 120

arech 94 až 125 hektolitr pšenice, tedy o d 78 d o

103 hektolitr na hektar. Tato ísla ukazují,

k emu smují snahy farmá v Iow. Ve stát
Míinnesota byly v roce 1896 udleny ceny «a siklize

brambor a to 270 až 1000 hektolitr z jednoho he-

ktaru, to jest 21 až 78 tun na hektar, kdežto pr-
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mrná sklize ve Velké Britanii je pouze 15 ten.

Touže dobou dosahuje v Americe i zelináská kul-

tura velkého rozptí. V zelináských zahradách
Floridy vidíme, že se z hektaru sklízí 400 až 550 he-

ktolitr cibule, 350 hektolitr rajských jablíek, 625
hektolitr brambor, což svdí o velkém pokroku
pstitelské kultury. »Truck farms« (zelináské ob-
chodní farmy pro vývoz prostednictvím parolodí,

neb železnice) pokrývaly v roce 1892 plochu 160 ti-

síc hektar .a ovocnáské farmy v okolí Norfolk ve
Virginii byly profesorem /Ch. Baltetertl*) vylíeny
jako skutené vzory tohoto druhu kultury, což
vysloveno jsouc ústy francouzského zahradníka, kte-

rý sám pišel ze vzorné zelknámy v Troyes, je vel-

mi cenným svdectvím.
Zatím co v Londýn nepestávají po celý rok pla-

titi dvacet cemtm za jednu hlávku salátu (velmi

asto dováženého z Paíže), mají Chicago a Boston
již po dvacet pt let svoje závody, jediné na svt,
kde pstuje se salát na rozsáhlých plochách pomocí
elektrického svtla. A nesmíme zapomínati, tebaže
objev o vlivu elektiny na vzrst vegetace je pvo-
du evropského (vdíme za Siemensovi), že bylo to

na universit v Cornell, kde adou pokus se doká-
zalo, že elektrické svtlo podporuje obdivuhodn
rozvoj zelených ástí rostliny.

Zkrátka, Amerika, která druhdy zdokonalila »ex-

tensivní« zemdlství, ješt -dnes dovede ostatním
zemím ukázati cestu k zemdlství »initensívnímu«,

A v této schopnosti pizpsobovati se spoívá sku-

tená síla americké konkurence.

I/Hcrllcutture d»h» les cinq Purtjes du Mond*, Paíž 1JM5,
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KAPITOLA TVRTÁ.

Možností zemdlství,

(Pokraováni.)

Mialth.ms o v a nauka. — Pokroky v p-
stování obilí. — Východní Flandry. —
Ostrovy anglonorm atnskíé •— Sklizn
zemák jindy a nyní. ~ Zavlažování. —
Pokusy majora Halí et ta. — Sázené

obilí.

Jen málo knih. mlo tak pronikavý vliv na vše-

obecný vývoj vdy národohospodáské, jako jej mla
po ti po sob následující generace Malthusova kniha
Pojednání o principu pop-ul.ace, Jaklo

všechny Mhy, které mly njaký vliv, vyšlia v pra-

vou chvíli a shrnovala myšlenky, které u majetné
menšiny byly jíž bžné. Bylo to práv v tu dobu, kdy
idee o rovností a svobod, vzbuzené revolucemi v
Americe a Francii, vládly dosud v myslích chudých,
avšak bohaté tídy byly již znaveny díletantskýmí

exkursemi do týchž myšlenkových obor, když ve
své odpovdi GodwínOvi vytasil se Malthus s tvrze-

ním, že rovnost je nemožnou vcí, že chudoba •tolika

lidí není zavinována zízením, ale je pouze výsled-

kem pírodního zák'ona. Populace, psal, tehdy, pí-
liš rychle vzrstá a nov píchozí nenalézají volného
místa u hodokvasu pírody; žádná zmna ve zízení
nemže zmniti tento zákon. Poskytoval takto boha-
tým jakýsi vdecký- argument proti ideím o rovnosti,

a víme, že «í veškerá moc je tzaložena na $íle, sama
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síla poíná se chvli, není- li podporována pevnou
vírou v zákonitost svého vlastního .práva.

Chudým tídami, které cítí vždy vjiv ideí ptroudí-
cích v dané <lób ve tídách .zámožných, odnímala
tato nauka všechnu aiadji ve zlepšení; inila je po-
chybovanými U slibm sociálních reformátor a až
skoro do dnešního dne i ti nejpokroilejší reformá-
toi pochybovali o možnosti ukojiti poteby všech
lidí, ponvadž zlepšení blahobytu dlráctva bude
míti za následek bezprostední náhlé zvtšení zalíd-

Diíní,

'Až do poslední doby 'Zstávala vda nasfcnze pro-
niknuta Malthiisovými naukami. Národní hospodá-
sitví opírá svoje úvahy o anilkjy pijatou víru 1 v ne-
možnost rychlého vzrstu výrobních prostedk n-
jakého národa a nemožnost ukojení všech jeho po-
teb, Tento postulát zdvihá se v pozadí všech ná-

rodohospodáských nauk, klasických i socialisti-

ckých, je v základech všech theoríí o výmnné hod-
not, mzd, prodeji pracovní síly, rent, výmn a

spoteb. .Národní hospodáství se nepozvedlo nad
hypothesu, že vci k životu potebné mohou býti

vyrábny jen v omezeném a nepostaujícím množ-
ství; má ji za zaruenu. A všechny theorie vížící se

k polltidkié ekonomii pijímají tutéž chybnou zá-

sadu. Rovnž i skoro všichni socialisté pijímají

tento postulát. Ba i v samotné biologii — ve vd
dnes tak úzce se pojící k sociologii •— vidli jsme
práhr, pík theorii o promnlivosti druh dostalo se

neoekávané opory tím, že byla Darwinem a Walla-
cem navázána na základní myšlenku MaJthusovu,
uící, iže pírodní prameny nutn nepostaují poskyt-

nouti existenních prostedk rychle se rozmnožu-

jícím zvíatm .a rostlinám,

iZkrátka možno íci že Malthusova theorie, oblé-

kajíc tajjaié tužby majetných tíd ve lživdeckou
formu, stala se základem celé soustavy praktické
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filosofie, která ,se zmocnila ducha vzdlaných, i ne-
vzdlaných lidí a která psobí, jak ínl praktická
filosofie vždy na theoretickou filosofii našeho století.

Pravdla, obrovský vzrst výrobní síly lovkovy v
oboru prmyslu od té doby, kdy podrobil si páru a

elektinu, trochu otásl MJalthusovou naukou. Pr-
myslové bohatství vzrostlo rychlostí, k níž ne-

mže bytí porovnán nižádný vzrst zalidnní a toto

prmyslové bohatství mže vzrsti ješt mno-
hem rychleji. Zemdlství je však vždy považováno
za baštu malthusistícké Lžifílosofíe. Poslední pokroky
zemdlství a zahradnictví nejsou dostaten známy
a zatím co naši zahradníci pemáhají klíma a zem-
pisnou šíku afclimiatisuSf subtropické: trosilitóny, doci-

lují místo jedné nkolika ání a samí si vyrábjí pdu
potebnou pro rzné druhy kultur, nepestávají ná-

rodohospodái íkati, že rozloha pdy je omezena a

ješt více, že je omezena její produktivní síla; tvrdí

bez pestání, že obyvatelstvo, které se ve ticeti le-

tech zdvojnásobuje, brzo bude vydáno v šanc nouzí

o produkty k životu nezbytné!

V pedcházející kapitole podali jsme nkolik fakt

a nkolik ísel, abychom ukázali, co je od pdy
možno obdržeti, A ím více studujeme tento

pedmt, tím více odkrýváme nová do oí bijící fakta

a tím více jeví se nám ob&ivy M,-a'[thusO>vy ijalko bez-
pedmtné, i

(Abychm poali píkladem vzatým z ist polního

hospodáství, z pstování pšenice, konstatujeme ná-

sledující zajímavé falctuim. Zatím co slyšíme stále

fka'ti, že pstování obilí se nevyplácí, a že proto rok
od roku zmenšuje Anglie plochu svých obilných poli,

zvtšují Sralocouzští sedJáci neustále plochu vno-
vanou pstování obilí a nejznanjší vzrst dlužno

práv piísti selským rodtnáira, které si samy obd-
lávají svoji pdu. Od konce osmnáctého století skoro
zdvojnásobily plochu osévanoti obilím a výtžek
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z hektaru ', takže skoro zetveronásobnily množství

obilí sklízeného ve Francii.*) ,

V téže dob se poet obyvatelstva zvýšil je© o
41%, takže vzrst roná sklizn obílí byl dva a pl-
kráte rychlejší než vzrst zalidnní, -tebaže byly

pokroky zemdlství v tomto období zte ovány ce-

lou adou vážných pekážek: danmi, vojenskou
službou, chudobou selské tídy, a až do roku 1884

i zátazem jaikehohokolí "sdíružování mezi zemdlci.
Nutno také pipojiti, že bhem tohoto staletí a zvlá-

št bhem posledního plstoletí doznalo zelínáství,

pstní ovocných strom a prmyslové kultury ve
Francii olbroviákíého -rozvoje, íalkiže besz pehánní
možno íci, že Francouzové nyní tží z pdy šest,

nebo sedmkráte více, než ped sto lety. »Exístenní

*) Ti.serandova badáni mohou býti shrnul* v následující, ta-

bulku: Dle souasného ,odhaduip, Augé-Laribé (L' 6 viol n ti o n
de la France agrícole, Pafíi 1912] picházíme k násle-
dujícím íslm:

Rok Ploch* v fa* oietí obtilcn Rok Pl«b» i ha oiati obíUm

1802 7,372.000

1882 7 096,000

3892 7,076.000

Primrná sklize pro každých 10
následovn:

Rok Skliieil v hl

1-834—43 68,688.000

1856—55 98,364,000

1876—85 100,728.000

Sklize obílí- stoupla tak v sedíde*átí f>*tí letech d 74 pro.
kdežto populace v^rosíSa, j«a o 20 pro. Co se týe brambor,
est varúst jetí v*Mi: 99,400.000 q brambor sklidilo se r, 1882,

naproti "tomu sklize -v r. 1909 .byla jí& 164,150.000 q,' takže pr-
mírná sklize z hektaru vzrostla ze 185 cent v r, 1882 na 265
cent v r, 1909.

1900 6.764.000

1910 6,476.000

10 lat od r. 1834 udává

Rok Sklize v hl

1884—1895 106.192,000
1896—1905 W4.372.000
1905—1909 120,024.000

Rok

Zalidnni
v milionech
obyvatel

Poet ht Prmrný
oaevených výtíiekv heklo-
obllím litrech na ha

Sklize
v hektolitrech

1789

1831—41
1882-88

27,0

33.4

38,2

4.C00.OO0 S
5.350,000 13.5

6,960,000 Í6

32.000.000

70.000.000

113.000,000



— 109 —

prostedky« erpané z. pdy, vzrostly takto nej.

mén tyikráte rychleji, než zalidnní.
Ješt zejrují objeví se nám vykonané pokroky

zemdlství; když srovnáváme výtžek, jaký byl žá-

dán od pdy tehdy, a jaký je požadován dm es. Ped
tyiceti lety považovali Francouzové sklize 20
hektolitr z hektaru za dobrou, ale dnes od téže pdy
dožaduje se 30 hektolitr, takže na dobrých pdách
je sklize jen tehdy dobrou, když stoupne na 40 až

43 hektolitr, ba nkdy bývá dosaženo až 60 hekto-
litr z jedtooho hekteru.*)

Jsou celé kraje, na pí. Velkovévodstvl heseneké,
kde jsou pokojení (jec tebidy, tódyž prmainá
sklize dostoupí 33 hektolitr, nebo Dánsko, kde
prmrná sklize (v r. 1908 až 1910) jest 37 hl, ve
stední Francií (39.5 -hí v r, 1910),**) na praktických

hospodáských školách, produkují každoron na
rozsáhlých prostorách 37 hektolitr na hektar a jistý

poet statk v /(severní iFraracii produkuje každo-
ron pravideln 50 až 60 hektol. na hektar, V n-
kterých pípadech, pi, zcela zvláštní péi a na ome-
zených plochách, bylo dosaženo až 71 "hektolitr na
hektar.'")

iProfesor Gramdeau má za dokázáno, že kombino-
váním' ady výkon, ijako Nýbrem fcsevu semen,

satta v ádcích, použitím strojených hnojiv je možno
výtžek zvýšiti nad prmr a to pi zmenšení výrob-

ních výloh o 50% užitím laciných stroj, nemluv

*) Graadeau, E t u <t e s a g r o n om i <j u e s, PaHž, 1888.

"*) Aikoliv v -Dániku je- 36% vzdlatekié pdy oseto obilím,

bylo v r. 1910 v Dá-nsJcw 2,253.980 kus dobytka proti 1,238.900

v r. 1871 a 1,470.100 v r. 1882,

"**) Rísler, Physiologíe et Culture di»Bli, Paíž
1886, Uvažujíce celkovou sklize obilí ve Francií, vidíme, že

byly uskuteuSny oasledujiM pokroky. V r. 1872—81 byla pr-
mrná sklize z hektaru 14.8 cent na hektar, V r. 1882—90 do-
sáhla 16.9 cent. Tedy v 10 Setech stoupla o 14%. fPnof, C, V.

Garoln, Les C é r é a 1 e s, sir. 70. a násled.)
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o nákladných, strojích jako je parní pluh. nebo drtie,
které vyrábjí rzné Ulrahy pdy jaké je teba pro
rzné kultury. Již dnes se jich místy používá a jejich

užívání stane se všeobecným, až pocítí lidstvo po-
tebu zvtšiti ve velkém rozsahu svoji zemdlskou
produkci.

>Ve skuteností byl již ve Francií uskutenn
zmiaíný pokrok! zavedením práci uspoujících stroj
bhem posledních drvacííipti let, ale zstává ješt
ohromné pole pro další zlepšování. Tak r. 1908 uží-

valo se již ve Francii 25,000 žácích stroj a 1200
vázacích oproti pouze 180 prvých a 60 druhých v r.

1882; ale poítá se, že nanejmí o 375,000 žácích'

stroj a 300.000 sekacích stroj více jest potebí,
aby se vyhovlo potebám francouzského zemdl-
ství. Totéž musí se íci vzhledem k užívání umlého
hnojivá, zavlažování, 'erpacích' stroj a tak diále.

ÍCdyž si pedstavíme neobyejn nepíznivé pod-
mínky, jaké jsou dnes kladeny zemdlství v celém
svt, pochopíme, pro vážné pokroky v jeho me-
thodách nemohly nikdy býti pi-ovedeny na velkých

rozlohách. Musíme se spokojiti se zaznamenáním
pokrok na oddlených a obzvlášt pízniv nada-

ných místech, kde pro tu neb onu píinu, poplatky

vybírané na zemdlcích jsou menší než jinde a ne-

nií jakoukoli možnost pokroku.

Pfittdliaid toho 'mžeme vilti v SaHekne '(Vý-

chodní Flandry). Na celkové ploše 15.000 hektar
nachází 30.000 obyvatel nejen veškerou obživu, ale

chová mimo to 10.720 kus dobytka hovzího, 3800

ovcí, 1815 koní a 6550 vep, sklízí len a vyváží

rzné zemdlské výrobky,*) A bhem posledních

treti let neustále zvtšuje vývoz svých zemdl-
ských výrobk.

Jiný podobný '(píklad tmáme ;na anglonormand1-

*) O. de Kercbove z De-nterghen, Drotné zemdl-
ství.' v belgických F 1 a in d r e c h, Gaod 1878.
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skýeh ostrovech, jejich obyvatelstvo na štstí ne-

poznalo dobrodiní ímského zákona a laddecdismu,
ponvadž dosud (žije dle (zfvykoivého práva normand-
sfóétio.

Malý ostrov Jersey, tináct kilometr ddouhý a

devt široký, jest ješt dnes zemí ist polního ho-

spodaení- Tebaže jeho plocha i se skalami je pou-

ze 11.500 hektar, živí na teverením kilometru

500 obyvatel a není spisovatele zabývajícího se ze-

mdlstvím, který navštívv jedenkráte tento ostrov,

neocenil by blahobyt jerseyaícých sedlák a nepo-

chválil výsledky dosažené na jejích statecích .o 2
až 8 hektarech—á asto i menších než dva hekta-

ry — pomocí tiacíonelníbo a intensivního hospoda-
ení. —
Vtšina mých tená pravdpodobn bude se di-

viti, když zví, že pda ostrova Jersey, která skládá

se ze zvtralé žuly. není njak zvlášt plodná, a že

jeho podnebí, tebaže slunnjší než podnebí ostro-

v britských, trpí v lét nedostatkem sluneního

tepla a na jae studenými vtry. Nicmén ie toinu

tak, a na poátku devatenáctého století byli obý-c

vaitelé ostrova Jersey 'živí vtším dílem z potravin

na- o&trov Idovážených.*)

(Nov uskutenné pokroky na Jersey, jsou ist
výsledkem práce hust osazeného tamjšího obyva-
telstva, dále systému pozemkového vlastnictví, pe-
vodu vlastnictví a ddictví1

, kterýžto systém se vel-

mi liší od '.jinde zavedených. Mimo to jsou výsledkem
nízlktýeh státních ainí la toho faktu, že obecní zízení
byla udržena až do poslední doby, následkem ehož
jistý poet komunálních' zvyk a obyej vizáijemné

pomoci z nich odvozené se dochovalo až do dnešního
dne.

Módnost pdy dlužno pfíísiti ásten moským
chaluhám prost sbftiaitiým na pobeží, zvlášt pak

•) Viz Dodatek L.
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ale hnojivm v Anglii v Bkydon-on-Tyne vyráb-
ným ze všedi možných diruh odpadk —

• ítaje

v to i kosti pivážené od Plevna a imimie koek za-

sílané z Egypta.

Je známou vcí, že již skoro po pl století pstují

jerseyští rolníci ranní druhy brambor ve velkém
mítku a že v tomto smru dosáhli velmi uspokoji-

vých' výsledk. Ježto jest hlavním jejich cílem, aby
mli svoje brambory co nejdíve, když se dostane

v pevozu v Jersey 385 až 480 K za tunu, pstují je

na nejlépe chránných místech, aby je mohli dobý-
vati jíž v prvých dnech kvtna ba i koncem dubna.

Za tím úelem byl spolenou inteligencí rolník
na ostrov vypracován celý pstitelský systém, po-

ínající výbrem oek (hlíz), jich pípravou ke klí-

eni, výbrem dobe chránných a dobe polože-

ných pozemk a volbou vhodných hnojiv, a konící
zvláštními pouzdry na klíeni zemák a celou adou
užitených prací a zaízení-*

V posledních týdnech kvtna a v ervnu, když
vývoz dosáhne svého vrchole, plaví se celé lodstvo

parník mezí tímto malým ostrovem a rznými pí-
stavy Anglie a Skotska, Každodenn osm, neb de-

set parník zakotví v pístavu Saínt-Hélier a ve
dvaceti tyech hodinách po té jsou naloženy zem!á-

*) Netrváme na tom, íi rozvoj tohoto odvet, hospodáství má
kolektivní charakter. Ranné brambory možno objednati také
z mnohých- míst jižního pobeží- Aogldei, juemiurv o Cowiooaille
a South Devotn, (kde jsou; zeiuá-ky v -malém množství sklíteény íak
záhy jako na Jersey, Výsledky tyto, -jsouce ,prac -osamlých p-
stitelé, nutn však nemají té ceny jako ty, foterých bylo dosa-
ženo jerseyskýtraí rolníky, díky jejich spolené prácí a zkuše-
ností, Tech-nii-cké poroibtoosti, týkající se pestovánf zemáik-fi na
Jersey, nalezme tená ve lánku od1 jednoho jerseyského- rol-

níka v J o u- r n a 1 o- f H O r t i c u H uir e z kvtna 1890. Zna-
ný pokrok v rozvoji pstováni zemák a intensivním zelináíství

byl uinn nedávno v CowiwaWu, zvlá-Š-U v sousedské Plnzavce
a možno doufati, že úspchy Uchto pstitet povzbudí jiné

k napodoben f jích pikladl*,
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ky a. vydávají se na cestu do Londýna, Southampto-
nu, Liverpoolu, Newcastlu a Skotska, Na 50,000 až

60 000 tun izemákft v cen 6,250.000 až 12 milion K
(dle toho jaký je rok) je takto každého jara expor-

továno. A poítáme~li ješt místní spoteby, vidíme.

že sklize iní 60,000 až 70,000 tun, akoliv plocha

vnovaná zemákm, af již ranným nho pozdním,
neobsahuje 2.500, neb 3.000 hektar. Je tedv pr-
mrný výtžek 25 až 27 tun na hektar, . kdežto

v Anglii je prmr pouze 15 tun a nesmí se oi 'tom

zapomínati, že ranné zemáky nikdy nedávají tak

silnou sklize jako ostatní druhy.
Jakmile jsou zemáky vykopány, pipravují jersey-

štt druhou slklfze cvík-ly nebo »tímsíní ošemí-

ce« (zvi ááfcní,, rychle rostoucí odrda obilí]. Neztrá-
cí se ani o%e. Teba by bramboišt mlo jen pl
hektaru rozlohy, jakmile tvrtina je zbavena zemá-
k, osévají ji poznovu. Tak mžeme tam spatiti

malá pale rozdlená <na tyi díly, z nichž ti ísou

osety obílím v asovém rozdílu pti neb šesti dn,
kdežto na tvrtém dílu ješt dobývají brambory.
asto byl popisován obdivuhodný stav luk a past-

visek na anglo-normandských ostrovech a tebaže
celková plocha vnovaná na Jersey zelinám, pícni-

nám stídavého osévání a stálým pastviskm — pro

seno i pastvu — není ani 4,500 hektar, chovají na
ostrov více jak 12-300 kus dobytka hovzího a ví-

ce jak 2,300 koní, toliko pro poteby hospodáské
a pro chov.

Mimo to vyváží se každoron na 100 býk a

1600. krav a jalovic*), taklže dnes, jak poznamenal
jistý americký asopis, je v Americe jerseyekých

krav více, než na samém Jersey,

Jerseyské mléko a máslo je daleko vyhlášeno,

jakož i hrušky, které Tsou pstovány na volném
vzduchu, ale z nichž každá na strom je chránna

Viz Dodatek L.
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zvláštním sákem a ješt hledanjší je ovoce a ze-

lenina pstotviairaá ve 'skleník. Zkrátka postaí, ek-
niáme-li, že uhraný prmrný výtžek zemdl-
ských výrobk na Jersey obnáší 3,000 K na jeden

hektar z celé plochy ostrova.

Za 3-000 K zemdlských výrobk na jednom he-

ktaru, to už. je uspokojující výsledek. Ale ímjfíce
studujeme 'moderní zdokonalování zemdlství, tím

více pozorujeme, že daleko ješt nejsou dosaženy
meze produktivity pdy — i na Jersey, Neustále

otevírají se nové a nové obzory. Bhem druhé po-

loviny devatenáctého století vda — zvlášt .
che-

mie — a potkboký imedteahálky rozšíily a zvišfily pr-
myslovou sílu lovka nad mrtvou organickou a ne-

organickou hmotou. V tomto smru bylo dosaženo
pravých div. A nyní dosahují se podobné vci na
živých rostlinách. Lidé zrun pracující s živou

hmotou a uenci zabývající se živými organismy
mají v úmyslu vykonati pro vzrst potravy to, co
co mechanika a chemie vykonaly v umní zpraco-

vání a formování kov, deva a mrtvých rostlinných

vláken. Skoro každý nový rok nám pináší nový
neoekávaný pokrok v umní vzdlávati pdu,
v umní, které zstávalo po tolik století nehybn
na témž bod.
Práv jsme vidli, že zatím co prmrný výnos

pdy osazované brambory je v Anglii patnácte tun

z hektaru, je v Jersey skoro dvakráte vyšší. Ale pan
Knight, jehož jméno je dobe známo mezi anglický-

mi zahradníky, vypstoval na svých pozemcích 1150

hektolitr, t. j. 86 tun, na jediném pouze hektaru.

A pi nedávném zemdlském konkursu v Minne-

sota, bylo zjištno, že bylo z hektaru sklízeno 1000

hektolitr t. j. 75 tun zemák.
To jsou nepopirateln výjimené sklizn; nedávno

však vykonal francouzský profesor Aimé Gítiard

celou adu pokus, aby zjistil nejlepší podmínky
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pro pstování zemák ve Francií/) Nezabýval se

výstavními skliznmi, které jsou docilovány neoby-
ejn velkým Hnojením, ale studoval peliv všech-

ny podmínky, nejlepší druhy, hloubku oiání, hloub-
ku do jaké teba sázeti, vzdálenost mezí jednotlivý-

mi sazenícemi. Za tím úelem navázal • korrespon-
denci asi s 350 rolníky v rzných ástech Francie,

radil jim v dopisech a konen piml je k vykonání
pokus. Mnozí z nich vykonali dle jeho pesných
pouení pokusy v malém mítku a získali místo 7

a pl tuny, kterou obvykle sklízeli, sklizn odpoví-

dafíoí výtfeáku 50 až -90 tunj na ,hekW. Na 90 rol-

ník konalo tyta pokusy na kúsích pdy sotva
nraid 10 ma

a více než 20 rolník provedlo svoje
zkoušky na* vtších plochách mezi 120 ary až
11 hektary, Výstedkem bylo, že žádný z nich
n es klidil mén 'než 30 tun z heki-
t a r u, zatím co nkteí sklidili na 50 tun a prmr
pro 110 rolník inil 35 tun.

Avšak prmysl vyžaduje ješt znanjších sklizní,

V Nmecku a v Belgií defiluje se velice mnoho ko-

alky z brambor; následkem toho líhovarnící sna-

ží se získati z jednoho hektaru co nejvtší možné
množství škrobovíny. Za tím úelem byly v Nme-
cku vykonány pokusy ve velkém mítku a bvlo do-

cíleno následujících výtžk: pro špatné druhy 22 a

pl tuny na hektar, pro lepší druhy 35 tun a pro nej-

lepší druhy zemák 81 tun.

Sedm a pl tuny z hektaru a 81 tun to' jsou krajní

zjištné meze, A jsme nuceni tázati se, co vyžaduje

mén práce co se týe orání, sázení, pstování
a vykopávání a menší výlohu na hnojivo: když pro.

dukujeme 75 tun na 10 hektarech pdy, ilebo když
je vypstíme na 2 hektarech? Kdyby práce nepada-

la na váhu, zatím co každý halí vydaný na osev a

*) Viz Aanal es agrott«raiq«ie«, 1892 a. J893, }aVoi i

Journal d e s Econoaiíííes, únor 1893, sir. 315.
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hnojivo má velkou dležitost, jak tomu na neštstí
velmi asto bývá u sedlák, pak se jist zvolí prvý
zpsob. Jeli však tento zpsob nejhospodárnjší?
S druhé strany jsem shora ukázal, že v okrese Sa-

felare a na Jersey docílili toho, že chovají pt kus
hovzího dobytka na každém hektaru vnovaném
zelinám, loukám a pastvinám., kdežto jinde je teba
pti neb šesti hektar, aby bylo docíleno téhož vý-
sledku. Zavlažováním odpadovou neb istou vod^u
možno však dosíci ješt lepších' výsledk, V Anglií

se spokojí farmá se 4 až 5 tunami sena na hektar

a v ásti Flander, jíž zmínné, je 6 tun sena z hekta-

ru považováno za dobrou sklize. Na zavlažovaných
lukách ve Vosges, Vancluse, atd. ve Francii je však
patnáct tttn pravidlem i na chudé pd, a toto íslo
pedstavuje trojnásobnou roní výživu jedné dojni-

ce, kterážto obživa je odhadována na 5 tun. Celkem
vzato byly výsledky zavlažování ve Francii tak

uspokojivé, že v roce 1862 aá 1882 bylo zavlažová-

no na 550.000 hektar !ukr) což znamená, že k vý-

nosu žern byla lafeto pipojena ron masitá potrava
pio nejmén 1,500,000 osob. Skuten také byla
v údolí Seiny zavlažováním cena pozemk
zdvojnásobena v ú^olí Saóny zptinásobena) «• v ji-

stých stepích' Brietoska zdesateronásobena-")

*) Barral Journal a griculture pra<tique 2. února
1869; Bosíel, He rbages otPraíties n a tur e 1 1 es, Pa.

íž,J887,*') Zvtžení sklizn docílené zavlažováním je velice pouné,
V Sologne, na pú nanejvýš neúrodné, byla zavlažováním zvý-
šena sklize sena ze 2 tun na 8 tun na hektar; ve Vendée,— ze

4 tun, špatného sena na 10 tun výbocnébo sena. V Ain vynaložil

p. Puris t9.000 ír. na zavlažování 92 a pl hektaru' (okolo 200 K
na hektar] a. zvýšil tím sklize o 207 tun výborného sena. Na
jihu Francie "docilují zavlažováním snadho zvýšeni sklizn o 4
hektolitry obílí na hektar. V zelínáslvi vyzískalo se takto

z nektaru o 1900 až 2400 K vle. (Viz H. Sagnier. olrtiga-
tion«, v «D i< t í o n m i i r e >d'A g r i cu I 1 ur e«, oct Baroala,

sv, III., str. 339), Nemohu nepipojneaionti o oi bílících výsled-

k 'Zavlažováni ziakamých nedávno v Egypt a v suchých pla-

teau-x Ameriky.
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Klasickým je píklad okresu Campíne v Belgii,

Bylo to jedno z nejneúrodnjších územní: moský pí-

sek nahromadný vtrem v nepravidelné dyny, udr-

žované pohromad toliko koeny vesu. Hektar byl

tam prodáván za 15 až 20 frank — pravím výslov-

n prodáván a ne pronajímán. Dnes však —• díky
práci flámských sedlák a zavlažování, je tato pda
schopna uživiti na pti hektarech dv krávy a dobytí
linuj .j-e zužitkován, k 'Optnému zlepšování pdy.

Jiným dobe známým píkladem jsou zavlažova-

ná luka v okolí Milánu. N'a 9,000 hektar je zavlažo-

váno odpadovými vodami z msta a jejích prmrný
výnos je 20 až 25 lun sena, V nkterých pípadech
bylo na nkterých lukách docíleno íslice pímo bá-
jené — dnes. bájené, ale zítra zcela normální — 45

tun na hektar, což pedstavuje obživu skoro desíti

krav na hektaru pdy a devítinásobnou sklize dob-
rých anglických luk.*]

Ale i v Anglií miáme píklady zavlažování pomocí
odpadových vod: nalezneme je v pokusech Sira

Johna Lawese v Rothamsted a zvlášt v Craigen-

tínny u Edínburgu, kde jak praví Ronna »je vzrst
žitné trávy tak urychlován, že dosahuje svého plné-

ho vývoje v jediném roce, místo ve tech neb ty-
ech letech. Seje se v srpnu a na podzim dává prvou
sklize, Potoaije píštím jarem skytá každého msíce
deset tun z hektaru, což representuje za trnáct m-
síc více: jalk 140 í>un zelené pícniny mia 1 helkbair«.'

l
"

:

')

Na Lodge Farm sklízí se po obilí a bez nového
hnojení 100 až 130 tun zeleného krmiva z hektaru.

V Aldersbotu docilují výborné sklizn zemák a
v Romfordu (Bretons's Farm) docílil plukovník Ho-

*) Dictionnaíre d'A g r i c u 1 t u.r e, tentýž lánek. Také
viz Dodatek M.

**) Ronna, Les I r r i $ a t i o n s, sv. 311;, sir. 67. Paí. 1899,
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pe v r. 1871

—

12 aá neuviteln velké sklizn ze-

máícj a rzných -koenovýeh ipdcnin.*)

Možno tedy íci, jestliže vnuje se dnes k chovu
jednoho kus.u hovzího dobytka jeden hektar a jest-

liže toliko na nkterých místech dosahuje se chovu
pti kus hovzího dobytka na dvou hektarech v-
novaných pícninám, lukám a pastviskám, n"'áme

v zavlažování, Ikteré rozumn jsouc ízeno v braku se

vyplácí, prostedek chovati na mnohých místech ze-

m, dva až tikráte tolik dobytka, než dosud.

S druhé strany, znané sklizn koenových pícnin,

kterých se dnes dosahuje — není vzácnooti vidt
produkovati na hektaru 180 až 2,70 tun epy — po-

skytuji další dležitý prostedek k rozmnožení po-

tu chovaného skotu, aniž by byla zmenšeaa plo-

cha vnovaná nyní obilninám.

Musím vzpomenouti jiné velmi slibné novoty v ze-

mdlství, která -pravdpodobn vyvrátí nejeden
bžný názor. Mysiim tím polozahradnické pstní
našich obilnin, které na nejzazším Východ je pro-
vádno ve velikém mítku a které se poíná do-
máhati i v západní Evrop naší pozornosti.

Na první mezinárodní výstav v r, 1851 vystavo-

val major Halett z Manor-House v Bríghtonu velmi

zajímavou sérii obilnin pode jménem »pedígree ce-

reallsw.**) Sebral inejLejpší rostliny >ze svýoh ipolí a rok
od roku jejich potomky peliv vybíral, až docílil

nových druh pšenice a jemene. Každé zrno tchto
obilnin místo, aby dávalo dva neb tyi klasy, jak

tonu je obyejn na obilním poli, dávalo jich deset

a'ž dvacet pt a nejkrásnjší klasy místo obvyklých

') Profesor Ronma uvádí následující 6fsla (výr*os z hektaru):

70 tun zemák, 40 tím cvakly, '260 Um e.py, 275 Um* mrkve, 20 až
50 tun rzných dufoú 'zelí, atd. Nejzajímavjších výsledk bylo
jak se 2dá docíleno p. Gopipartem v pést-ní zelených pícnin

pro ensiláž. Víz jeho knihu Manuel d'e I a- cul ture des
m a í s e t a u i r c s f o ui r r a g e s verts, Paris 1877.

"I Rod-okm-enové ob>lí. ...
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60 až 68 zrn mly jich prmrn skoro dvakrát tolik.

Aby docílil tak plodných druh, nemohl major
Hallet svoje vybraná semena síti rozhozem. Sázel

jedno za druhým v adách, na dvacet pt až ticet

centimetr od sebe. Tímto zpsobem konstatovaJ, že
každé zeno, které melo plný prostor pro to, co se

nazývá »odprysk* (tallage fr.)*) vydalo deset,

patnáct, dvacet pt až i devadesát a sto klas, a jež-

to každý klas obsahoval 60 až 120 zrn, mohla kaž-

dým oddlen zasazeným zrnem býti docílena skli-

ze 500 až 2500 zrn. Na sjezdu britské spolenosti

Exeter pedložil ti rosblíny pšenice, jemene' a ov-

sa, každé vyrostlé z jediného zima a které mly: pše-

nice 94 stébel, jemen 110 a oves 87 stébel,**) Dal

tedy trs jemene, který ml 110 stébel, okolo 5000
až 6000 zrn pocházejících z jediného zrna. Pelivý
náírtek teto rostliny byl zhotoven dcerou majora

Halleta, který jej uveejnil ve svých brožurách***)

S druhé strany byl v roce 1876 Maiid&tone

Ffanmers' Ghubu pedJJožetn' *r« pšenice, »ktíe,

na jediném koenu vynosilo 105 klas, ve krte-

*) »2/a krátký £aa po té, co se ro*tlán* ukásaia cad amú,
poíná vyhá&étí.nwá a oddlená' is-tébla & jakmile »e tato objeví

vyvíjí se oa každém pSslušoé pupeny koen k jích podpoe a

zatím co se nová *tébk roekiádaljí1 na powrcJiu, pdiy; Vyví-
její se pod ie«aí ofedobné jejích píísluiné koeny. Tento dkaz na-
zvaný odlpTy.sk pccraíuje až do> té doby, kdy ponou stfcbla rsti
kolmo vzhru*. m mén «e koeny kíží (aásledkem pflií
hwlé vegetace) tta krásnSjíí budou klasy. (Major Hate-tt »Thin
Seediog. atd, jUfdké seti.]).

'

*'J .Viz lánek »0 ídkém seti a vfb&nu semen*, tený ve
spoJku aemdélc (Midland Faroies'Ctab), 4

.
ervna 1874.

"*) »P«digree Cereals. 1869, ctfeefli o »ftidk'ém set(« atd.

shora citovaný. Výatek z T ím es. atd. 1862. Mimo- to uveejni)

Major Hallett etaé rálánky v Journal o-f the Roya-1
Agiricultural Society a v Nineteeath Cen. tury.
Díky flaškavostí Co-oper at i ve Wholesale Society je

mi možno reprodukovati kresbu, kterou jse-m vyi.al z Slánku,

který ijseam uveefnil v Annoiaire (Roence) této spolenosti
pro rok 1897,
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rýoh se vyvinulo souasn více než 8000 zrn.")

Jsou ledy Haletowy pokusy založeny na dvou
rozliných pochodech: 1. na výbru semen, jenž má
za úel vytvoiti nové druhy obilnin, zrovna tak Ja-

ko byly selekcí vypstovány nové rasy dobytka; 2,

tím, že produktívnost zrn i pdy je zvtšována od-

dleným sázením semen ve velké vzdálenosti jedno-

ho od dmíhého, alby mlo každé dosti místa k úplné-

mu vývinu mladé rostlinky, která na našich obilných

polích obyejn ije dušena svými sousedy."*
Dvojí charaikitier methody 'majora HaMeta, —

pstní nových p 1 odivy ch druh a setí
zrn po jednom ve velké vzdáleností od
sebe —- jak se posud zdá a pokud mohu souditi,

až do poslední doby nebyl pochopen. Nejastji by-

la methoda posuzována dle výsledk a když nkte-
rý rolník dlal pokusy s »Hallelovou pšenicí« a
konstatoval, že zraje píliš pozd v míst kde konal

pokusy, nebo vnoval na to pouze zrna horší jakostí

toho neb onoho druhu, vtšinou se pak již touto me-
4'hiadou nezabýval,***)

Avšak úspch, nebo nezdar majora Halleta ve vy-

tvoení íoho neb onoho druhu nesmí míti vliv na
posouzení samotné methody výbru, nebo zpsobu

*) AgriculturalGa2ettc,3. ledem >1876, Také na No-
vém Zéland- bylo dosaženo devadesátí iliOas, z nichž každý ob-
sahoval ipriimrn 132 zrn,

"') Z nemalé ady pokus (vylíených ve výteném díle (profe-

sora Garola, Les Cén-éates, Pafž 1892) vyplývá, že když
zrna jsoo zkoušena (pi nichž nie*m.|i ztráity pi setí Krtí víc& než
f>%) upi setí -rozhozem pipadne jích 500 na m2

a- z téohto t o-
1 i k o 148 vzrostena. ros tlinu. V taikcvémto pípade .diává

každá rostlinka dva až tyi 'klasy; aíe ostatních 360 wa .je na-

prosto ztraceno'. Soje-li se v ádcích. ,neoí ztráta taik velká, ale

jo ješt znaná.
'**) Viz pózu. prof. Garola o »HaUe.tovn obilú, které mí-

moohodean eeno, zdá so býti dobe známo n&meaklým a fran-

couzským rolnj-kan. (Les Céréales. str. 337.) Pi své návštv
farmy majora Halletta, shledal jsem, že dlá došli dobré obcho-
dy takto dosaženým >:mn aia setí.
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setí ve velkých vzdálenostech, od sebe. Odrdy vy-,

pstované na brightonských dýnách, vysazených v-
trám, nwhou nch nemusí se hoditi nkterému jinému
mís-bu1. Vskutku, nedávné fysiologícké výzškmmy kla-

dou na vypaování v dob zrání takovou váhu, že
tam, kde vypaování nedosahuje takové rychlostí

jako na dýnách v Broghtonu, nutno se uchýliti k ji-

ným druhm. a> dle poteby je vypstovati.*)

Pipojuji ješt,, že by bylo záhodno dlali pokusy
s naprosto, ;jilniým než anglickým obilím, aby bylo do-

saženo plodných druh,, na p, s ranným norvéžským
obílím, »tímsíním obilím« z Jersey, nebo í jakut-

ským jemenem, který zraje neobyejn rychle,

A nyní, když tuto vc vzali do rukou tak zkušení

zahradníci v umní vytváeti a kížiti druhy jako

Vilmarin, Carter, Sherif, W. Sanoders v Kanad a

mnozí jíní, mžeme se nadíti nových pokrok. Ale
tvoení druh a sázení zrn, zapichovaných v dosti

odlehlých ádcích nkterého vyzkoušeného druhu
pšenice jsou dv velmi se lišící vci.

Druhá methoda byla vdecky zkoušena panem
Gnandeiauem, editelem zemdlské stanice e 1'Es-t

a panem Fiorinuondem Dessprzem nia pojkbsné sta-

nici v Capelle a v obou pípadech byly výsledky ve-

lezajímavé. Na posléze jmenované stanici bylo k vý-

bru semen použito metbody užívané ve Francii, Již

nyní nkteí francouzští rolníci, ješt díve než za-

ponou žn* procházejí svá pole a vybírají nejsilnj-

ší rostliny, které mají dv, neb ti stejn dlouhá stéb-

la a nesou dlouhé klasy plné zrní a tyto klasy sbí-

rají. Pak odstihnou každému klasu oba konce a
uschovají pouze stední ást, která obsahuje nej-

*) Na druhé siram p.ak nvrasí HaHettovo ofcílí býti seto ns,j-

p-o-zdji v iprvém týdnu zái. Ti, ktai by chtfcli dlati pokusy se
sázeným obílím, musf toho dbáti, aby svoje .zkoušky lati v
oteveném polí a ne v nkterám koule zahrady a 'musí sí-ti veJroi

záhy.
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vtší zrna. 15 .litr takto vybraného zrn! dává jim

pro píští rok potebné mmožstiví výborného osevu-')

Pan Dessprz použil této methody. Pak byla zrna
zasázena, každé zvlášt, v ádcích na dvacet centi-

metr od sebe pomocí nástroje pro tento úel zvláš-

t konstruovaného, který pipomíná na tayonneur,
jehož se používá k sázení brambor, ádky rovnž na
dvacet centimetr od sebe, byly stídav vyhrazeny
velkému a malému zrnu. Tímto zpsobem bylo osá-

zeno deset ar zrním z ranných a z pozdních klas.
Bylo dosaženo sklizn odpovídající pro prvou sérii

75 hektolitrm a píro dlruhou sérii 81 hektolitrm na
hektar. Ba i rrualá znna, ranná i pozdní, dala ješt
sklize 63 a 56 hiektolitr ma hektar. "*)

Tedy výbrem semen a jejích sázením na dvacet

centimetr od sebe, byl výtžek více jak zdvojná-

soben. Pí Dessprzorých pokusech byl výtžek
pr úmrn 600 zrn z jednoho zasetého
zrna; í tyi ary postaily v tomto pípad ke
vzrsitiui tí hll pšenice, • prmrné to roní poteb
obilme potravy (jednoho obyvatele, jenž by byl hlav-

n živ z chleba.

Také profesor Graradeau, editel francouzské vý-

chodní zemdlské stanice zkoušel od roku 1886

methodu majora Halleta a dosáhl obdobných vý-

sedk. Píše o tom: »V píhodné pd mže jediné

zrno dáti až patmáot stébel a patnáct klas, ne-lí ví-

ce, a tiaklto zaikrýtil ikrahi mající v .prmru ticetli
ceatómetJr.**)

") O této tnethodé v-ýibru- zutí pro osev se mtaéní mezi ze-

mdlci tócjnérož roszchtoejf.*

**) (Výtžek slámy byl v .prvémi pipad' 105 a 96 q na hekíar

a v druhém pípad 74 a 61 q avs. hekla* (Gawdla, Les C é r é-

alefiji- Ve shora již cíto-Yajiém lánku o i»ídkém sedí*, uvádj

majocr Hallet skl.zefl 9? hektolitr na hektar, lolerá byla o->
sazena sázením zrn na 23 cm jedno od dJrohého-.

***) L. GíaindíaiU', Etud es a g r o tio m i q « e.«, 3tí série,

1687—88, str. 43. Každoroní vychází jeden sva.zek.
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Jak se zdá, ví profesor Grandeau, jak je nesnadno
lidi pesvditi i o nejjednodušších vcech a proto

uveejnil fotografie záhon, na kterých oddlené
trsy pšenic vyrostly na rzných, rzn hnojených
pdláoh "ano i v pouhém potoojenénr íním písku-

Bovozuje, ,' že ponuocí správného pstní, možno
snadno dosíci z každého .zasazeného zrna 2000 až
4000 zrn. Mladé rostliny, vyrostlé ze zrn sázených

na dvacet pt centimetr od sebe,' pokrývají celou

plochu a pokusné pole má vzezení výborného pole,

jak lze vidti na fotografii uveejnné od pana
Gramdeaua v jjeho Études stgrooorniqe .s.*)

Vskutku bylo na stanici v Tomblaíne 310 litr

obilí, potebných pro celoroní obživu jednoho lo-
vka vypstováno na ploše dvou ar.
Možno tedy íci, že tam, kde dnes vnujeme p-

stování obílí ti hektary, postail by jeden, aiby pro-

dukoval totéž množství potravy, kdybychom se uchý-
lili k »ídkému« setí, A nevidíme, pro by nemla
býti pijata methodla ídkého setí .zrotvna tak, jako
byla píjíalta methodá setí v adách, tdba/že v dob,
kdy byl tento systém zavádn na míst starého seti

rozhozem, -marážei .jisít roa tuhý otdipor,

Zatím co íané a Japonci již po celá staletí seli

svoje obilí v ádcích, pomocí bambusových trubic

pipojených k pluhu, pirozen evropští odborníci

potírali tuto methodu pod záminkou, že by vyžado-
vala mnoho práce, A tatáž námitka je dnes stavna
rotí method ídkého setí. Vtšina profesíonelních

*) Velmi zaijímavé .pokusy za úelem aís-káni nových druh
pšenic*, sluujících vlasta-ostí kanadské jpSeoice * vlastnost-

mi nejlepších -anglických druM', konaHy se ne<tiá.vno< a, «*•
bridgeské universit. Podobme pokusy byíy konány v N&ewdtii
parnem F. v-on Loriwwdl, aby se získaly nkxvé (touhy žita, boÍKrté

na škrob a úradé. Tyto poistediní pokusy byíy konaný me-
ihodou Hallettovou a výsleky byly uspoikbiujfct, tak se zdá
ze juprávy uveejnné ve Fuehlíngov Lanwírtschaítlkne
Ze''tung, Lipsko, tedem a únor 1900, sr. 29 & 45.
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spisovatel jí stíhá -opovržením, tebaže veškerá
rýže pstovaná v Japonsku je tak sázena a i p e-

pichována, Ale klaiždý -Stovek, který promyslí
prácí vynaloženou na zorání, uvláení, uválení a vy-
ištní tí hektar místo jednoho a který si vypote
výlohy na nutné hnojivo, uzná, že je daleko výhod-
njší zpracovávati jeden hektar než ti; a to nemlu*
víme o možností zavlažování, ani o stroji na sázení

zrn, který bude vynalezemjakraiie se jen najdou zá-

kaznicí, kteí by ho žádali.*)

A co více, je zcela na míst viti, že í tato me-
thoda má možnost dalšího zdokonalení pomocí p e-

pichování. Budou tedy obilniny tak pstovány,
jako jsou pstovány v zahradnictví zeleniny. Takou
je alespo myšlenka, která se poíná objevovati od
té doby, kdy vešly v lepší známost v Evrop me-
thody pstování obili užívané v Cíln a Japonsku.**)

Budoucnost — doufám, že budoucnost nám blízká
•— ukáže praktickou dležítost tohoto zpsobu psto-
vání obilí. Není však nikterak teba rozjímati o této

budoucnosti. Již ve faktech) uvedených v této kápí*
tole mám pokusnou základnu pro zlepšování mno-
hých zpsob naších souasných hospodáských
method a k znanému rozmnožení našich sklizní.

Je zreijmo, že v (knize, 'která není urena ki tomu,
aby byla .zemdlskou pírukou, mohu podati pouze
nkolik pehled umožujících tenái, aby sám
o této látce pemýšlel. Ale to málo, co zde bylo e-
eno, staí, aby ukázalo, že nemáme píiny stžo-
vati si na pelidnní a že se nemáme co báti bu-

doucnosti. Naše prostedky umožující získati z pdy
vše, co potebujeme, v jakémkoli podnebí a ma
jakékoliv pd, doznaly nyní tak rychlého zdo-

konalení, že nemžeme dnes pedvídati mez pro-

duktívnosti nkolika hektar pdy. ím lépe studu-

jeme tuto otázku, tím více se tato mez oddaluje, a

každým rokem se nám více a více zitrácí z oí.

')' V^nodatek N,
*) Viz Dodatek 0.



KAPITOLA PÁTÁ.

Možností zemdlství,

(Pokraování.)

Rozmach zelímáství a sip as t v í: ve
Francii, ve Spojených Státech. — Kul-
tura pod sklem. — Zelímáství pod
sklem. — Ku Í tur a v teplých sklen dí-
cích: v Guernsey a Jersey: v Belgii. —

Závr.

Nejzajímavjším rysem v souasném rozvoji zem*
dlstírí je intensivní rozmach 'zelináské kultury ,- kte-

rého tao nabyla poslední dobou, jak bylo vylíeno
ve tetí kapitole. To, co bylo kdysi omezeno 'na n-
kolik .set zahrádek, rozvíjí -se dnes s rychlostí, která

budí údiv. V Anglii byla v letech Í879 až 1894 plo-

cha zabraná zelináskými zahradami více než zdvoj-

násobena: vskutku srtoiupla ze 14,400 hektar na
35.700 hektar.*) Toto' 'hospodáské odvtví doznalo

však práv velkého rozvoje zejména ve Frainrii, Bel-

gii a v Americe.**)

Dnes je ve Francií nemén tiež 435,000 hektar
vnováno zelináské kultue a intensivnímu štpa-
ení a ped nkolika lety se .pipouštlo, že prmr-
ný výnos takto vzdlávaného hektaru dosahuje výš«.

*) Charffts Wtótehea, Hínts onVegeía.bleamdFruit
Farraing. Ltaidicji, J. Mumray, 1890. Tlie G ar<E en er's

C h ío n í c 1 -ei, 20, -dubna 1895.
"1 Viz Dodatek P.
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840 frank.*) Následující píklady umožní lépe po-
chopiti povahu tchto kultur, jakož i jaké doved-
nosti a množství práce vyžadují.

U Rosooff velkého brtí-odktixo vývozního ste-
diska pro Anglii, ke až do konce léta sklízejí 'bram-

bory a všechny druhy zeleniny, je území o polomru
dvaceti Mllomer, klteré je celé vnováno tomuto ho-
spodaení a kde nájemci vytží více jak 300 K z 1

hektaru. Okolo tí set parník pijíždí do Roscof!
pro .náklad brambor, cibule a jiných zelenin, ure-
ných pro Lanidýin a ostaitnf severnji, až k New-
castlu, položené anglické pístavy. Na druhé stran
vyváži Rosooff do Palíže .na 4000 tom. ze/leniny.**)

A tebaže poloostrov Roscoff tší se zvláft teplému
podnebí, všude zvedací se kamenné zídky, porostlé

kovím, alby lépe ohiránily zeleniny a poskytovaly

jm více tepla'-"*") Tiailc jafeo pda, je zlepšováno i

podnebí,
V okolí Cherbourg, na pd urvané moi, jest p-

stována nj^pší zelenina. Nad 320 hektar tchto
po&emk je vnováno zemákm vyváženým do Lon-
dýna; dalších 200 je osázeno kvtákem, 50 brusel-

ským zelím a tak dále. Jíž od poloviny dubna jsou

zasílány do Londýna zemáky vypstované pod sklem
a úhrnný vývoz zelenin ze Cherbourg do Anglie do-

sahuje výše 150000 cent. Souasn expeduje malý
pístav Barfleur do Anglie 30.000 a do Paíže 50.000

cent zelenán. Ješt lépe Je torm ve zcela malé obci

Surtainvílle u Cherbourg. kde získávají 67.200 K ze

72 hektar zelináských' zahrad, dodávajících' do ro-

ka ti sklizn: v únoru zelí, pak ranné brambory a
na (podzim rozmanité zeleniny, aníž bychom ítali

rzné vsunuté sklizn,

*) Chanles Bahet, L ' H oc ti c u 1 1 ut ans les cinq
Parties dm Monde. Dlío vy-znanvehané o' S>cíérté natto-

aale Hoirtioultore, Paíž, Haehatte, 1895,
"1 Charles Balieí, !oc. cit.

***) Ardonm-Dumazel, V o y a g e e n Fiasce, sv, V. sít. 10.
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-V Ploustajiel ani nevíme, že jsme v Bretoulku.
Jíž ode dávna pstují v tomto míst na polích me-
louny pod zasklenými rámy, aby je uchránili ped
jarními mtaizy a sejí hrášek, který chrání proti se-

verním vtrm žirvými ploty z kruínky trnité. Až
k moí jsou pak pole pokrytá jahodami, ržemi, fial-

kami, -tešnmi a broskvemi.

Ba i stepí jisou obdlávány a tvrdí se, že ode dne-
ška za pt nebo šest let nebude v -této konin již

žádné stepí.

Nezapomeme uvésti zde moál u Dol (více jak

2000 hektar), »bretoské Holandsko*, který chrá-

nn jsa proti moským vtrm zdí, byl promnn
v zelináské zahrady pokryté kvtákem, cibulí, et-
kví, boby atd. Hektar tchto pozemk se pronajímá
za 150 až 250 frank,

ÍRovnž mohlo by býti citováno okolí Nanles, P-
stují tam na znaných' rozlohách hrášek. Bhem
msíc kvtna a ervna celá armáda pracovník —
zejmén žen a dtí •— pomocí nžek sbírá lusk za

leskem: továrnicí. požadují, aby stonky byly nejmén
dva centimetry dlouhé. Pak se dávají do pytl a

nakládají na vozy. Na cestách vedoucích k továr-

nám na konservy (Amieux, Benoit, Philippe et Ca-
nau atd.) táhnou se v uritých hodinách nepe-
tržité ady vozík, jedny pivážející hrášek a cibuli,

které je používáno jako koení, a druhé odvážející

prázdné lusky, kterých se užívá k hnojení. Chod-
níky jeou pokryty tmito odpadky a do pouliních
stružek proudí z pváiren velá', (nazelenalá voda,

v níž byl hrášek vaen. Bhem tchto dvou msíc
vznáší se nad Chantenay, tovární to tvrti, kuchy-
sky záptaJdhl. A teké v tcWtio dvou msících omnoho
venkovských dtí nedochází do školy, ponvadž
»jdou na hrášek*. Když bhem roku\se v rolnických
domácnostech jedná o trochu vtší vydání, tu se

vždy obyejn íká; »Pok'ejte, až se bude sklízet



- 128 —

hrášek . . .« Vskutku tato kultura je jedna z nejvý-

nosnjších.

Kolem iPaíže je nemén než 20.000 jjiektar vno-
váno polnímu pstování zelenin a 10.000 hektar
pstování zeleniny pod sklem. Jíž ped padesáti

lety dosahovalo nájemné placené zelinái 1050 až

1450 K za hektar. Od té doby bylo znan zvýšeno,

zrovna jako hrubý výnos, který je Courtois-Gérar-

dem odhadován pro velké zahrady na 14.500 K z

hektaru a na dvakrát tolik pro malé zahrady, kde
jsou ranné novinky pstovány pod okny.
Také ovocnáství je v okolí Paíže bájené, V

Mjontreuil na p. je 300 hektar, náležejících 400 za-

hradníkm, v pravém slova smyslu pokryto kamen-
nými zdmi, zvlášt zízenými k pstování ovocných
strom a majícch úhrnnou délku nad 600 kilometr.
Na tchto zdech jsou rozloženy hrušn a réva a ron
sklidí se tam na 12,000.000 broskví a znané množ-
sví hrušek a vinných hrozn. Za takovýchto okol-

ností vynáší hektar 3360 K, Takovým zpsobem vy-

tvoili si tam »íeplejší podinebí«, když vytápný skle-

nic byl ješt drahým luxusem. Celkem \nzaito, jsou

v bezprostedním okolí Paíže pstovány broskvon
na 500 hektar, a dávají ron na 25,000-000 broskví.

Znané množství pdy s vysázenými hrušnmi
produkuje na hektar 8 až 13 tun ovoce v cen 2900
až 3600 K.

Ješt lepší píklad méme v Angers, v údolí Loiry,

kde zrají hrušky o týden díve než v okolí' Paíže;
tam znal Ballet štpnicí v rozloze dvou hektar, po-
krytou hrušnmi, kjerá vynáší ron 9600 K a pade-
sát kílomer od Paíže sad hrušní, který vynáší 1500
K na hektar, po odražení výloh' za balení, zasíláni a
prodej. Rovnž tak pozemky vysázené Švestkami —
samotná Paíž spotebuje ron 40,000 cent švestek
— jávaijí TOmií výnos 1750 až 2900 K z bek-tamu.

A také hrušky, švestky a tešn jsou prodávány v
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Paíží, erstvé a šavnaté, za takovou cenu! že í

chudí lidé mohou pojídati ovoce brzy po jeho oble-

vami na trhu. V Amjou mžeme- vidti, jak, tžká,
jílcsvatá -pdJa) v dkblí Angers a zvlášt v Samí Land'
pomocí pistou a hórroffiva byla promnna v pdu; kte-

rá se pconaijímá za 150—300 K za hektar a toto psa
rodí ovoce, které ped nkolika lety bylo vyváženo
ck> Ameriky.*) V Bennecourt ,u Paíže, ve zcela malé
vesnici o 850 obyvatelích, vidíme, co možno vytžiti*

z naprosto neplodné pdy. Nedávno ješt,byly srázné
svahy tchto vršk pouhými mergers, kde byl

lámán kámen na dláždní paížských ulic. Dnes {sou

tyto véšký celé porostlé merumkannV tešnmi, bo-

rvkami a záhony chestu, hrášku atd, V roce 1881

prodala tato vesnice toliko merunk za 135,000 K
a nesmíme zapomínati, že v okolí Paíže je tak silná

konkurence, že o dvacettyí hodin opoždné zaslání

merunk na trh má asto za následek ztrátu dvaceti

korun roai cerrtu, tedy aedmíwu prodejní ceny.**)

V Perpígnan jsou od íjna do ervna , pstovány
artioky, velmi oblíbená to zelenina vé Francií, na
ploše 1000 hektar a ístý' výtžek je odhadován ha
1900 K z jednoho hleJtitewu. Ve stfecfoí Francii pstují
se articoky i ma polích ia iskftízn jsou tam dffe BaKeta
odhadovány na 2900 až 6000 K z hektaru. 1500 za-

hradník v Loíret, kteí nkdv zamstnávají až 5000
dlník, produkuje za 9 a pl až 11 a pl milion
korun zeleniny a Jejích roní vydání za hnojivo dosa^

hu"e až 1,450-000 K. Toto íslo je nejlepší odpovdí
tm, kteí rádi mluví o medbyejné plodiniostá pdv,
pokaždé když se jim ukazu'e na jakýkoli úspch v

oboru zemdlství. ,
'

*) Bau<rilkrí, Les P o ipoil a tii&sis a grí col es e la
F r a n -c e : A n j o u, str. 70—71.

**) V r. 1876 byla úhrnná iproukce desertnflvo, suSenéW a
krimsewavatného oirocc ve Francii odhadnula na. B4.000 tun a

ieho cena inila na 3 miliardy, tedy vílce wež ipolwíclkfti válené
fifilwady, zaiplacemé Nmedku >po roce 1870, Oá roku 1876 cto-

pmfo tato sprytMixe jisté velikého roamachuv
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N& 500.000 obyvatel Lyonu je zcela zásobováno
zeleninou od zahradník z okolí. Rovnž tak íe tomu
v jiném velkém prmyslovém mst, v Amiensu,
Jiné veliké stedisko zeliná-ství je okolí Orleansu
a stojí za zmínku uvésti, že školkáí z Orleansu zá-

sobují i Ameriku množstvím mladých stromk.*)
K popsání hlavních stedisek zelináství ve Francii

bylo zapotebí celé knihy a spokojím se jen ješt
š citováním kraje, kde ovocnáství a zelináství jde

ruku v ruce, Nalézá se na bezích Rhóny, u Víenne,

kde úzký pruh pdy, ásten tvoený žulovými ska-

lami, 'stalli se dnes (neobyejn bohatou í zahradou-
Pvíod tohoto blahobytu1

, jak praví Adrouin-Durrta-

zet, datuje se asi od padesátí let, kdy tamnjší vi-

nice, napadeny jsouce phylloxerou, musely býti zni-

eny a bylo nutno uchýliti se k jiné kultue. Vesnice
Ampuis byla vyhlášena svými merukami. Dnes 150

kilometr podél Rhóny a v poboních údolích Ard-
che a Drómu je kraj jeden obdivuhodný sad, odkud
se vyváží za miliony korun ovoce a pda se prodává
hektar za 19.500 až 24.000 korun. Postupn zmoc-
uje se kultura i nkterých skal. Po obou stranách

cest je vidti merukové a tešové sady a mezí

adami strom rostou fazole a ranný hrášek, jahody

a všechny dtruhy ranných novinek. Na jae vznáší se

sladká vn kvetoucích merunk nad celým údolím.

Jahody, tešn, ynerunky, broskve /a hrozny zrají

rychle za sebou a souasn jsou na kárách db okol-

ních prmyslových mst dováženy zelené lusky, sa-

láty, zelí, esnek a brambory. Bylo by nemožno od-

hadnouti -množství a cenu všeho toho, co plodí zem
v tonuto kraji, jehož jediná malá obec, Savnt-Désírat,

když jii naivštivir-Adoum-Duoiaizet (sv, VIL, 124) vy-

vážela djenn 100 tun tešní. .

Výsledky tohoto rozvoje jsou prost do oí bijící.

Taik zdá se, dle výzkum francouzských profesor

*) Aitfáoián Dumiazet, oH, str, 204.
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agrikultury, že roní vývoz erstvých kvtin z de-

partementu pímoských Alp dosahuje ceny 9,600-000

K a vývoz kvtin užívaných k výrob voavek zvt.
suje tuto sumu ješt o dalších 6,720,000 až 7,680.000

K.*) Z departementu iViairsItóého se vyvezlo v r. 1902

3475 tun kvtin odhadnutých na 3,840.000 až

4,800.000 K.

Odkazují laskavého •tenáe na dílo Charles Bal-

teta, chce-lí více zvdti! o rozmachu zelináské kul-

tury rzných zemích. Zmíním se jen o Belgií a
Americe.

Vývoz zeleniny z Belgie se za posledních dvacet
let století devatenáctého zdvojwálsobi] a celé' kraje,

jako Flandry, mohou se nyní zváti zelináskou, za-

hradou Amtglíe, semena Angliany oblíbených zelenin

byla i zdarma rozdávána zahradnickou jednou zem-
dlskou spoleností, aby byl zvtšen vývoz. Této
kultue ýsou vnovány nejen nejleší pdy, alé i pís-

ité pustiny ardennské a borkovišt jsou promo-
vána v bohaté -zelináské zahrady a velké plán,
zejména v tiaieirere -tysou iza týmž. úelem zaivlažio-

vány, etné hospodáské školy a malé pokusné sta-

nice, veerní kursy atd. jsou poádány obcemi, sou-

kromými spolenostmi i státem za úelem rozvoje

zahradnictví. Na sta hektar je pokryto tisíci skle-

níky, i

Vidíme zde malou. obec vyvážeti 5500 tun bram-
bor a za 100,000 korun hrušek do l.ondýnr a do
Skotska a mající k tomuto úeli vlastní dopravní linii

parník. Jiná obec zásobuje jahodami severní Francií

a rýnské provincie a dle píležitosti zasílá íe také
do Covent Garden (londýnská tržnice). Jinde ranná

*) Augé-Laribé, L'e v-olu-Jt í-ow d e la France agffic.ole,
Paitž, (Anm-aitKl Cotín) 1912, str. 74. P*o£. FontgaMianá odiha'dmšc,

ie ceíkový výtvas IkvfiWn, rostlin, ovoce a zelenin v se-ztm i

roísno seziotUL (-navinky, prkneurs) z pfflmtcxskýdh A%> ofsahiiijc

oílinimné s.uiny 28,500.01X1 K, bruiby pffem z lielrfaru cín! ,pak ne
mfn no/. 12.000 K.
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mrkev rostoucí mezi Incm, jemen a mák masn roz-

množují rolníkv píjem. Na jiném míst vidíme, že

pda se pronajímá za 1450 až 1620 K za hektar, ne

snad pro pstování révy. neb meloun, ale pro
skromnou cibuli nebo i že se zahradnici zbavují jím

nepohodlné pirozené pdy a radji si potebnou
&gmi dlají z devených pilin, odpadk z koželužen,

'z konopného prachu a to vše »anima:!ísují« rznými
komposty.*)

Zkrátka Belgie, která je jednou z nejdležitjších
prmyslových zemí Evropy, je na cest státi se jed-

ním z hlavních stedisek zahradnictví,")

Jinou zemí, která zvlášt musí býti odporuena
pozornosti .zahradník, je

:Aimerika. Když vidíme ho-
ry ovoce dováženého z Ameriky, jsme v pokušení v-
iti, že v této zemi roste ovoce samo od sebe, »Bá-
jené podnebí*, -»panenská pda«, »nezmrné pro-

story* — tof všední rení stále- se opakující v no-

vináských láncích. Zatím však je pravdou, že za-

hradnictví — rozumím tím zelináství a ovocnáství
— doslplo v Americe na vysoký stupe dokonalosti.

Profesor iBaltet, isám praktický zahradník, pochá-
zefící z kraje vzorných zelináských zahrad v Tro-
ve®, popisuje »trudk! fairms«*** v Norfolk ve Virginii

jako opravdovou »vzornou farmu*. Tof nejlichoti-

vjší xwru&aí z pérai praktického zahradníka, který

již od dtství se uil znáti, že jen v zemí vil rostou
zlatá jablka úinkem záera:c«ébo proutku vil. Co se

týe pak dokonalosti, jaké dosáhlo pstování jabloní

v Kanad za pomoci, jíž se pstitelm dostalo od
kanadských pokusných farem a diky prostedkm,
k nimž bylo sáhnuto s pravou americkou podnikavo-
stí, aby bylo rozšíeno užitené vzdlání mezí far-

mái a aby jim byly opateny nové druhy ovocných'

strom — to bychom museli dobe studovati všech-

*) Charita Bailileit, L'H n r t i e u U n r o a tel

"1 Viz dWatelc R,
***) Obchodní farma.
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ný tyto vci v této zemi, místo abychom si dali na-

mlouvati, že americká povýšenost je dílem zázra-
ných nikou vil. Kdyby byla v Anglii vykonána dese-

tina toho, co bylo vykonáno ve Spojených Státech

a v Kanad ve prospch zemdlství a zahradnictví,

nebylo by amgllaké ovoce s opovržením vykazováno
z národního trhu, jak tomu bylo ped málo roky.

Rozptí, na nž bylo v Americe pivedeno zahrad-
nictví, je obrovské, Samy zelináské farmy (truck-

farms) — to jest ty, které produkují pro vývoz že-

leznicí, nebo parolodí — pokrývaly v r, 1892 ve Spo-
jených Státech více jak 160-000 hektar. U samých
bran Chicaga zabírá jediná zelináská farma 200
hektar, z ehož 60 je vnováno okurkám, 20 ran-

nému hrášku a tak dále. Za výstavy v Chicagu
zvláštní •jahodový expresní vlak« •(strawbetfry ex-

pres) o ticeti vagónech každbdenn dovážel 375-000

litr -tchto erstv sebraných plod; a jsou dny, kdy
více než 400.000 litr jahod je zasíláno do New-
Yorku, ze tí tvrtin lomi zelináských farem Vir-

ílinie.*)

iHle, jakých výsledk možno dosíci rozumným
kombinováním zemdlství 's prmyslem a tato

methoda bude v budoucnosti zcela jisté používána

v ješt vtším rozsahu,

V této chvíli se však uskuteuje nový pokrok za
úelem osvobození zahradnictví od podnebí. Chci
promluviti o pstování ovoce a, zeleniny ve sklení-

cích, • -i-4i.>-. l
f*-'-

:

Kdysi byl sklenník pepychem, který si dovolili

jen na bohatých zámcích. Byla v nm udržována zvý-

šená teplota a používalo se jej k pstování zlatého

ovoce a kouzelných jižních kvt. Dnes, a zvlášt od
té doby, co pokroky techniky umožují vyrábti la-

ciné .sklo a hotoviíi strojn celou devnou ást
sklenníku, hodí se tentoj velmi dobe k pstování

Oha-rles R.ittot, fH-ort ic-ultu r e ;ild.
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ovoce po Sírší obecenstvo a k pstování nejobye-j-

nfélch zelenin. Aristokratický, teplý skleník, chrá-

nii nejvzácnjší ovocné stromy a kvty, se stále po-
užívá i spíše stále více rozšiuje a jeiho pepychové
výrobky se stávají stále pístupnjšími velkému po-
tu lidí. Vedle nho máme však plebejský sklenník,

vytápný pouze bhem dvou neb tí zimních msíc
a »studený sklenník« konstruovaný -ješt úspornjším
zpsobem: .je to jednoduchý zasklený útulek, velký
»p(a!mlk« a je pln skromné kuchyské zeleniny:

brambor, mrkve, bob, hrášku atd- Slunení teplo,

pronikající sklem, jež mu však zárove brání vy-
prchati vyzaováním, postaí k tomu, aby byl vzduch
tohoto útulku bhem jara a -poátkem léta udržen
na velmi vysoké teplot, A tak rychle nabývá pdy
nový (zahradnický systém <— zelináská zahrada pod
sklem.

Teplý sklenník, stavný za obchodním úelem je

v podstat pvodu anglického, nebo snad skotského;.

Již r. 1851 uveejnil Tíh. RiVers. knihu pod názvem
The OrcEard House* and t h e C u 1 1 i• v a-

tion o Fruit Trees in Pots under Glass
{Ovocnáské sklenníky a pstování ovocných stro-m v hrncích pod sklem], a ,p, D. Thompson v Jour-
nal ofHorticulture ze dne 31. ledna 1889 nám
vypráví, že ped padesáti lety jeden zahradník tze

severní Anglie prodával v únoru hrozny kilogram za
65 korun a že kupec posílal z nich ást do Paíže
pro tabuli Napoleona III. kilogram za 130 K. »Dnes,

pipojuje p. Thompson, prodávají se deset neb dva-

cetkráte lacinjí. Laciné uhlí — laciné hrozny, tol

celé tajemství.«

V Anglii již po dlouhou dobu existují veliké sklen-

níky na révu a rozsáhlé závady k pstování kvtin

pod sklem a od dvaceti let jsou bez ustání stavny
ve velkém mítku. Celá pole byla zakryta sklem v

CKeshuititu, v Btroxburu (20 hektar), ve Fmchley,
Bexley, Swanley, Wheastomu atd,, nemluv ani o
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Skotsku. Také Worthing stal se velkým stediskem
kultury hrozn a ra|jskýoh jablek a sklennjky na kv-
tiny a kapraidí v Uppex Edmontonu, Chelsea, Orpmg-
tonu atid-. jsou vyhlášeny v celém svt. S jedné
strany 'bylo snahou pivésti pstování hronz na nej-
vyšší stupe dokonalosti a s druhé sttrany pikryli
sklem celé hektary pro pstování rajských jablek,

melotun, bob a hrášku, emuž brzy bude následo-
vala podobné pstováni ješt .obyejnjších zelenin,O té doby toto hnutí stále vzrstá a když cestuje-

me, mžeme vidti podél hlavních železniních tratí

vedoucích z Londýna na eápad a na jih', veliké zá-
vody pro kulturu pod sklem.
V ele rozvoje kultury pod sklem stojí všalc dosud

anglo-normandské ostrovy & Belgie, Slávou ostrova
Jersey je pirozen : závod p. Bashiforda. Když jsem
jej rilavštívi-l! v r. 1890, -méi 4 a pl hektaru ptoid! sklem
a od té doby byla tato; plocha .-zvtšena o dva hekta-
ry. Dlouhé! ady sklenník a vysokých komín po-
krýrvaijí pdu. Nejvtší sklenník je 275 metr dlouhý

a 14 m .Široký, což znamená,- že -takka 40 ar v jed-

nom kuse je pod sklem. Vše je, -zbudováno velice

solidn; vysoké žulové zdí, tlusté, dvacetisedmiuncoi-

vé sklo (jehož tverení stopa váží 27 uncí, má 5' až

6 mm tlouštky), padesát ventilátor otevírajících se

v déFce 60 .až 90 m otoením jediné páky aUd.*) A pá
tom, jak mi sdlil majitel, pijde u nejnádhernjšího

sklenníkiu jeden tverení mehr na 21 Ikorun (tve-
rení metr pozemku 12 korun) a ostatní sklenníky

jsou mnohem lacínji poízeny. Bžná cena sklenník
na tverení metr plochy sklem pokryté je na Jersey

4,5 až 8 korun,'*) neítaje v 'to vyhívaeí zaízeni;

prmrná cena u obyejných sklemník iní 5,5 K.

iBez reprodukování fotografií vnitku sklcnníku

") »J«dem*diva<:etitiJK)Ofvá« a, i Bjwitaáatiumcovi* iskla )Som uí-
vána na lacinjší1 sklenníky,

"") Vyipaite se mžmtai výsky rám na pední a zadul zdi

— všeobecné velmi nlotfkych — a rjéAky 'obnu jsvahíl scAy.
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je vsalk velíce nesnadno vylíiti, co vše roste v
tchto sklennících. V r, 1890 poali ve sklenících p,

Basihforda s ezáním hrozn tetího kvtna a sbírali

je.až clo íjna-. V ostiaitaáeh sklennících byly jíž sebrá-

ny celé vozíky hrášku a po dkladném vyištní
sklenníku byl tento nahrazen 'rajskými jablky, I>vacet
tisíc sazenic rajských jab-lek, které práv vysázeli,

muselo dá-tí nejmén 80 tun výborných plod> jedna
sazenice 4 až 5 kg, V jiných sklennících místo raj-

ských jablek zase pstovali melouny. Ticet tun no-

vých brambor, šest tun ranných lusk a dv tuny
ranných fazolových lusk bylo jíž v dubnu vyexpe-
dáováno, Sklenníky na vinnou révu dávaly nemén
než dvacet pti tun hrozn ron. Na druhé stran
byla pstována spousta rostlin pod širým nebem
nebo jakioi vedlejší kultura a celá tato massa ovoce
a zelenin byla výsledkem práce tietišesti osob,

muž a mladík, pracujících pod dozorem jediného

zahradníka, samotného majitele. Je ovšem pravda,

že na Jersey a zvlášt v Guernsey je každý zahrad-

níkem. Na vytápní tchto sklenníku spálilo se oko-
lo jednoho tisíce- tun koksu. Pan W. Bear, který na-

vštívil tentýž závod v r, 1886, ml pravdu, když ekl,

že na tchto pti hektarech se zde vydlává tolik

penz, kolik vytží rolník z pti set hektar.
Sotva musím íkati, že pan Rider Haggard, který

mav&ttvíJersey a Guernsey v r- 1901, popisoval tyto

dva ostrovy stejn nadšen jako jeho pedchdce.
»Mohu íci ku .kcmci,« napsal, že s mé strany byl

jsem uveden v úžas zde (v Jersey), rovnž jako v
Gueimsey nad plodnostá pdy. Že tak .malá plocha ze-

m mže produkovati tolik bohatství, jest vskutku

úžasné. Jest pravdou, jak jsem ukázal, že pozorova-

tel' zaslechne jakési obavy a strachy ped budoucno-
stí, ale když uvidí, jako já na pf, na vrcholku ostro-

va malý kousek zem o 9'A ha a dozví se, že byl ne-

dávno prodán v dražb za 238.000 K ne snad pro

stavbu obydlí, ale pro pstování brambor, tu jest
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snad ofpcáwiii utvoiiti si svj vlastní úsudek.« Nete-
ba také íkati, že p. Haggard, tak jako jeho ped-
chdci, neví v hajku o neobyejné plodnosti pdy
a ukazuje, s jak >velkým nákladem se získají ony o-

hromné úrody brambor.")
Nejobdivuhodnjší výsledky jsou zatím však kon-

statovány snad v malých- sklenmících. Když prochá-
zel jsem tmito malými zelináskými zahradami se

zasklenou stechou-, nemohl jsem se ubrániti obdivu
nad dmyslem lovka. Vidl j«em na p, ticet ar,
vyhfvianýdh po tí prvé msíce v roce, raa nichž jako
prvá že v dubnu bylo skbzeno kolem osmi tun raj-

ských jalblek ,a sto kilogram íazojových lusk a po
této následovaly ješt dv sklizn, V tchto sklenní-

cíah byl zamstaáši jediný zahradník se dvma po-

mocníky. Spalovalo se jen malé množství koksu a

ke kropení .sloužil plynový motor, který spoteboval
za tvrt ircJku jem za 15.5 K plynu. Také vidl jisem

ve studených sklenících, v jednoduchých to barácích
z prken a iskla, hrách pokrývající zdi v délce ty set

metr; koncem dubna, dal již nta 1,500 kg výbornéhlo
hrášku a krom toho nasbíralo se rovnž tolik, neb
více lusk.

,

"\ jvVai?!

.Vidl jsem ve studeném skleníku na plose dvou
tvereních metr dclbýti v dubnu na 190 látr no-
vých brambor. A když r, 1896 jsem náhodou navštívil

ve spoleností jednoho místního zahradníka malý
sktenivikí na. vinnou révu, vidl a obdivoval tse^a, co
jediný zahradník, zamilovainý do svého umní, mže
vyzísikati ze zahrady, mající sotva 2500 m'. Dívá mailé

skleníky, dvanáct metr dJciuhé a ani ne tyi metry
široké a .tetí s-klenník — kdysi pístrešeflt pro vepe,
šest metr dlouhý a tí metry padesát široký — cho-
valy révu, kterou nejeden byl by šasten, kdyby si

mohl proWédnouitá — -zvlášt muškátovou v -bývalém
pístešku pro vepe. Nkteré hrozny, bylo to v er-

*) R u r al En. gl a n á sv. I., sfcr. 103.
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vu, se zde stavly na odiv' ve vší své kráse a pcjzó-

roválel dobe mohl pochopiti, že mohl majitel v roce
1895 od .jednoho místního obchodníka dostati sto ko-
run za ti hrozny, z nichž jeden- (druh Colmar) válžál

více jak šest kilogram. Rajská jablka a jahody, ja-

kož i ovocné stromy, pstqvané pod širým nebem a

ma zcela mualýcíh- záfokwiecíh, byly pimené hroznm*.
Sotva vil jsem svým oím, když jsem vidl, jak ma-
lé plochy je teba, aby píhodným zpsobem pstní
bylo z ní .sklizeno pt set kilogram jahod.

Zvlášt v Guernsey mžeme studovati zjednodu-

šení skleníku, "V okolí Saínt-Pierre má každý dm
svj velký nebo malý skleník. Na celém ostrov,

zvlášt na severní jeho ásti, kam se podáváte, vi-

díte skleníky. Vztyují se uprosted polí a za stro-

movím, stoupají po svazích skal proti pístavu: Saitft-

Pienre. Celá geme-race zahradník s mimi vyrostla.

Každý rolník je více neb mén zahradníkem a po-

nechává! volniost svojí fairetasií, taiby vynalezla njaíký
druh laciného sklenmíku. Nkteré nemají ani v pe-
du, ami vzadu skoro žádného iz-divia, slkíenaíé stechy
jdou až dol a zasklenná prelí se dotýkají pdy,
U jiných sklenmík se spodní ada tabulí noí do
devného koryta naplnného pískem a uloženého
na zemi, Místo prelních kamenných zdí imfají mnohé
sklenníky pouze dv neb td vodorovn položená

prkna.
Jistá velká spolenost buduje sklenníky jako adu

velkých sklenných stan, jedem podle druhého a

amiž by byly oddleny pepáSkiami."1

) Obrovské stu-

dené sklenníky na statku Grande-Matson jsou- -budo-

vány jisitou spoleností a pronajímány zahradníkm
dle velikosti rozlohy. Jsou stavny zcela jednoduše
z tenkých prken a skla s jednesváhovou stechou-
Ti metry vysoká zadní ze a poboní stny jsou

*) Teutix -systém -se však nedtoporuuje. IV r, 1903 pevláda!
systém dlouhých »stati« padJe seta umtetémÝch, -ale navzájem
oddlených. To usnaduje udiržován-j Hejn teploty,
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z prken spojovanýcli na péro a drážku. Celek' je

držen sloupy zapuštnými do betonových kvádr,
které jsou tak ulity, aby se do nich dal zapustiti
sloup a k nmu piléhající svislá prkna. Bylo mi e-
eno, že pijdou pouze na pt a pl koruny na tve-
rení metr pozemku, A tebaže jednoduché a laciné,
dávají tyto sklemintfky velmi dfobré výs-liedky Sklize
brambor a hrášku, kterou vidl jsem v nkterých
tchto sklennících, byla výborná.")

Na Jersey vidil • jsem dokonce adu sptí .skleutná-

k, jejichž zdi, z dvod hospodárnosti, byly zhoto-
veny z plechu, Majetník sám nebyl však nadšen svý-

m sk)l'effMiíSiiy; »V zim ísou píliš studené' a- v lét
píliš teplé. « Ale tebaže tchto pt sklemník ne-

krylo ani celých osm hektar, bylo jako prvá skli-

ze prodáno 900 kg hrášku a druhá sklize — asi

1.500 trs rajských jablíek — slibovala již býti vel-

mi dobrou,

iPnozen je vždy nesnadno uriti pesn, kolík p-
stitelé vydlávají, nejprve proto, iže jalk ThOrold Ro-
gers si stžuje na moderní farmy, nevyplácí $e ve-
dení knih i pi tch nejlepších zelináských závo-
dech á pak proitože, i jsou-íi mi známy jkh 'Zisky do
nejjsmeiniších podrobností, bylo by to s >mé strany me-
správné je uveejovati. »Nedokazujte píliš mnoho;
pozor na velkostatkáe I « — tak píše mi jeden za-

hradník ze zamstnání, MJuv však všeobecn, mo-
hu potvrditi výpoty pana Beara, který odhaduje,

že za správného vedení mže studený sklenník

o ploše 400 metr tvereních poskytnouti píjem
4,735 korun.
Pstitelé na Guernisey a Jersey docilmjí všeobee-

*) System pstoviiní hricí»u ve špalírech .poidle zdí_ zdá se
viaik neéabrýitnt Pipevováni rostlinek na zdi vyžaduj* ipíii

maroho práce. Tento systém mže byli odporuen jen próza-

tímtree. V r, 1903 ijteevm videí, že ziahttudtojici, -když si y técfeto

sklemnPct-oh vydlali nfeco penz, slawlí si rftd-jí sMeaiinSlcy vy-

•tá,péué od ledtaa do bezina flek dubna.
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n ze sivých sklennk pouze 3 sklizní do roka. Nla p.
v prosinci sázejí brambory. .Pirozen, že akíenník

není vytápn a ohe se rozdlává, jen když hrozí

silný noní mráz. Sklize (od 20 do 25 tun na hektar)

mie býti v dubnu, neb v kvtnu, tedy dlouho ped
Um, než se mohou dobývati brambory pstované
na polí. Pak se nasázejí najslka jablka, která se sklí-

zejí koncem léta. Souasn musí zem produkovati
hrách, salát a ostatní zeleniny. A nebo se v listo-

padu nasázejí melouny, které se sklízejí v dubnu.
Po nich pijdou rajská jablka pstovaná v hrncích,

nelb jako víno, z nichž poslední se sskllízejí v dubnu.
Po nich mohou následovati fazole, které budou
k vánocm. Nemusím pipomínati, že každý zahrad-

ník k využítkování svých sklenník dává pednost
sviojí merthode w záleží jea 'na jeho zrunosti a- ílosti,

aby docílil všemožných malých sklizní mezi tyto

hlavní spadajících. Tyto poínají nabývati ím dále

tím vtší dležitosti a již nyní možno pedvídati, že
zahradnicí pracující ve sklennících budou nucení
pijmouti methodu franeozských zeliná a získají

tak pt nebo šest sklizní do roka, — alespo na to-

lik, jak dá se tato vc provésti beze škody pro jak-

kost produkt, která je nyní výtená.
Celá tato industrie je pomrn nedávného pvo-

du, Miožno Ho pozorovaná pí vypracování jejich

method. Pes to však vývoz z Guernsey sám o sob
dosahuje zcela neobyejných íslic. Ped nkolika
lety . byl odhadován následovn; Hrozny 502 tun

v cen 900.000 K, za kg prmrn 1.80 K; rajská

jablka 1000 tun, okolo 780,000 K; ranné brambory
(pstované vtškiou na polí), 480.000 K; edkev a
kapusta 220.000 K; naezané kvty 72,000 K; žam-
piony 4,800 K; úhrnem kolem 2,400,000 K, k emuž
nutno pipojiti místní époebu v hotelích a soukro-

mých domech, které živí na 30.000 turist. Dnes
však tato íslice musí býti znan vtšt. V ervnu
18% jsem vidl parníky ze Southomptonu nakládati
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každodenn 9000 až 12.000 koš, a nikdy i více,

ovoce nebo zeleniny: hrozn, rajských jablíek, fa-

zolových lusk a hrášku a každý koš vážil p až

šest kg. A ííce í ty, které byly zaslány jinými

cestami, mžeme íci, že v Gwemnisey bylo v cennou
každého týdne exportováno 400 až 500 tun rajských

jablek, hrozn, fazolí a hrachu, v cen 480.000 až
600.000 korun. Když v roce 1903 jsem poznovu pišel
na Guernsey, shledal jsem, že industrie pstováni
plod pod sklem znan vzrostla oproti roku 18%,
takže celý vývozní systém' byl zreórganisovám. V.r.

18% byla síklíze dopravována pouze ješt- osobní-

mi pairoSodtmd a :zalhradloící >za dopravu koše- -z GuejW-
sey db Cov«nJt Gairdtera v Londýn pMiK: K 1.20.

V roce 1903 existovala však již zvláštní spolenost
(guernseyských pstitel), která se zabývala touto

dopravou. Mla svoje vlastní lod, které v lét ko-
naly každodenn pímou službu mezi Guernsey a

Londýnem, Spolenost mla také na nábeží svoje

vlastní skladišt a svoje jeáby, které zvedaly ohro-

mné krychlové skín, z nichž každá pojala dvacet

až sto koš a tóteré ukládaly tyto skín do podpa-
lubí. Poplatek za dopravu inil pouze tetinu po-

platku v r. 18%, tedy 40 halé za koš. Sklize tato

jest dražebn prodávána v Covent Garden vždy rá-

no metzí pátou a sedmou hodinou lbwdýnsk^m ovoc-

nám, (kteí dvakrát do týdne picházejí se na tr^

zásobiti. Dležitost tohoto vývozu možno posouditi

dle toho, že každodenn je z Guernsey vypravována
do Londýna zvláštní lod si ovocem a zeleninami.

Nuže, tchto výsledk je docíleno z jediného
ostrova, jehož celková plocha, i se .skalami a ne-

plodnými vrcholky kopc, je pouze 6.700 hektar,
z nichž pouze 4,000 je vzdláváno a z tchto 4.00Í

je 2.100 vnováno pícninám a lukám. Mimo to je ži-

veno na ostrov 1.480 koní, 7.260 kus hovzího do-

bytka a 900 ovcí. Kolika lidem za tchto podmínek,
poskytuje tchto 4000 hektar potravy?
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Talké Belgie vykonala v posledních letech v toittlo

smru obrovské pokroky. Kdežto ped. ticeti lety

bylo sotva na sto hektar pod sklem, mla v roce

1898 kultura ve ski erudicích již rozlohu 325. hekta-

r.*) Ve vsi Hoeilaert, roztroušené na skalnatém

pahorku, je na 80 hektar pod sklem vnováno p-
stování révy. Jak poznamenává Baltet, jeden závod
sám má 200 sklenník a spotebuje 1,500 tura uhlí

pro vyhívání svých sMenník na révu vinnou.**)

sLa-címé uhlí, laciné hrozny*, napsal šéfredaktor

J'ourna'1 oí Ho rticullt u r e. iV Bruselu jist

nejsou poátkem léta hrozny dražší, než ve Švýcar-

sku v íjnu. Ba dokonce v beznu prodávají se

v Covemt Garden belgické hrozny za 90 halé až
1 klaunu 35 haillé jedlea kilogram.'"*) Tato cena sa-

ma o sob staí, aby ukázala, jak málo práce vyža-

duje v naší šíce pstování hrozn ve sklennících-

K vypstování hrozn v Belgii je jist
zapotebí mén práce, než k pstování
jich! na bezích jezera zené veskéha.ti

Nechci ukoniti tuto kapitolu, aniž bych nevrhl
pohled na pokrok uskutenný v této zemí (Anglii),

od: prvého vydání této knihy v roce 1898, v pstování
ovoce a kvtin, v paeništní kultue, a na snahy
v poslední dob projevované a smující k zavedení
»francouzského zahradnictvu — to jest zelináské

*) ísla tato ciluji z ipoanámeJc laskav mi zaslanýcfli jisttýro

belgickým profesorem lagricu-ttwy. SMMimiky v Belgií ma.jf vt-
šinou kofeinu ze žektea.

"*) Jeden pítel který studoval praktické zahradnictví na
atigIo-miaiiinia.ni<lykýoh ostnaveoh, psa.1 mí ve ipíin vinasikýoh
ílklemnílk v dkolf Bruselu; .Nemáte pekfefevy <> wwsaflai, ja-

ketw se 'zde' dwstalo léto kultuí*!. Proti tomu Ba'sMod n.etif

niím,*
***) Uvádím ceny vyaté z tržní xprény ze dne 19. bezaa

1895: Beigidké hrozny od 0.90 až 1.35 K, Jiwxzny z Jarsey cd
135 až 2.20 K, aruuSkátové ad 4 K do 5.35 K, rajská jablka -ad

0,65 d!o 1.10 K za 1 kilogram.

t) Víz <todaáek S.
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kultury frairucouizských zahradník — v rozliných
ástech1 Abglie,

(Není nejmenší pochybnosti, že ovocnáství se

znan rozšíilo — plocha pokrytá ovocnými sady

vzrostla ve Velké Britanii z 86.000 ha v roce 1888

na 100.000 ha v roce 1908; plocha pak pokrytá drob-

ným ovocem (jahodami, srstkou, malinami) vzrostla

z 30.000 ha v roce 1901 na 34.000 ha v roce 1908,*)

Ve skuteností se v nkterých krajích plocha- ta

ztrojnásobila.**) Rozsáhlé ovocné ' sady vzrostly

v poslední dob kolem -Loridyna a kol všech vel-

kých mst a hrabs-tví Ketitské, Devonské, Hereford-
ské, Someraetsk, Worcesterské a Gloucesterské
mají nyní každé více než 8000 ha ovocných sad
z nichž veliká ást je nedávného pvodu. A nejen,

že plocha pokrytá ovocnými sady znané se zvtši-

la, ale byly zavedeny též nové druhy ovoce, na zá-

klad zkušeností a pokus provádných od r. 1894 ve
woburnské pokusné farm, kde byly zkoušeny roz-

liné druhy ovocných s«tro<ra a drobného ovoce; kro-

m toho rozšíil se systém strom ve tvaru pyramid
i »ke« na míst starých obyejných tvar — sy-

stém to, jehož výhody bylo možno zplna oceniti v r,

1897 na agaasiské pokusné farm v britské Ko-
lumbii.

Souasn rozvinula se nesmírn kultura malého
ovoce — angreštu, rybízu, ostružin a hlavn malin.

Ohromná množství malin rodí se ve stedním a již-

ním Kentu, kde nalézáme kulturu ovoce spojenu

s velkými továrnami na zavaování ovoce. Jedna
z tchto továren je spojena s velkou ovocnou far-

mou- pokrýviající 800 ha, v Swatoley a ýejí' ronf vý •

') Z Achto jest 10.500 ha v ovocných sadech, in*zí jablonmi
li icinemi, takZe celková plocha- rpose.tó velký rtu i drobnými
fiviicnýiní .stromy a kei S8 odhaduje «* 123,200 ha v r, 1908.

**) •FVuit and Flower Farmi<ng« v Eflicyklopaedla Brí-
1 « n n I r •, I. vyd., lánek p. J. Wealliersa.
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rota dosahuje 3,500 tun zavaeného ovoce, 850 tun

cukrové kry a více než 100.000 lahví naleženého
ovoce. Extensivní zahradnictví rozvinulo se také
v poslední dob v Cambridgeshiru, odkudž se ovoce
poís-ílá ástew erstvé: do IJondýna a Mamohestru
a ásten" se na miste pemuje v továrn na za-

vaování ovoce v Histonu. Ne mén než 250 dlník
bylo zamstnáno v •této továrn v dob, kdy ji na-

vštívil Ríder Haggard (v roce 1900) a vyváželo se

ne...mén než 7.600 tun; nejzajímavjší výsledek to-

hoto prmyslu kombinovaného se zemdlstvím byl

dosti velký poet malých hospodá majících každý
po jednom až osmí hektarech, kteí povstalí kolem
této továrny. »CeIkem«, napsal pan Haggard, »vzro-

stlo pstování ovoce a kvtin mrou ohromnou, tak-

že v roce 1901 bylo vnováno tomuto zamstnání
1 a pl aiž 2 tisíce, hektar v sousedství Wišbechu.
Švestky, jablka, hrušky, drobné ovoce a rovnž kv-
ták, chest, rebarbora, narcísky, macešky a jiné

kvtiny rostly tam ve velké mfe a v jediném roce

bylo odesláno z Wišbechu 130 až 140 tun srstky a

60 až 70 tun malin,« »Výsledky tohoto prmyslu«,
dodává pan Haggard, »byly ty, že obyvatelstvo Wiš-

bechu a poet dom v tomto malém mst rapidn
stoupl; cena pdy znan stoupla bhem posledních

dvaceti let a zemdlský statek hodící se pro psto-
vání ovoce byl prodán hektar po 12.000 K-« (R u-

ral Emgliam-d, Isv. II, VjtA 52., 54. , 55.). Jinými
slovy, istý výsledek práce vnované hospodái a

rozumného podniku prmyslník zpsobil jako všu-

de jinde ohromné stoupnutí ceny pdy ve" prospch
velkých majitel pdy, landlord. Pan Haggard kon-

í tmito pozoruhodnými slovy: »Mohu íci, že tam,

kde jsou velké statky a pstuje se hlavn obilí, tam
není píliš velkého prospívání, kde však jsou malé
a spojené & pastvou neb ovocnástvím, tam se vede
jak vlastníkm tak nájemcm mnohem lépe.**) Roz-

*] Rural En Ji ainS, 2 svazky, T-ottdýn 1902, sw«k -17.,

str. 67.
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poznání toto Jest jist hodno povšimnutí, ježto jest

uinno badatelem, 'který' hledí na poátku svého
zkoumání velmi pessimistíckým zrakem na nechrá-

nné zemdlství.
Mil bych také pipomenouti Essex, kde ovocná-

ství nalezlo v poslední dob 'znamenitého rozvoje, a

Hampshire, kde plocha ovocnými stromy pokrytá
se o roku 1880 ztrojnásobila, dle svdectví autora
výše jmenovaného lánku v Encyclopeia
Britaibícia. Totéž se musí íci o Worcesteishiru a
zvlášt o kraji westbamském. Tento kraj jest velice

pouným. Následkem jistých vlastnosti pdy, jež p
iní velmi vhodnou pro pstování chestu a švestek,

a .ásten následkem toho, že se udržuje v tomto
kraji' starý »weshamský zvyk'« (podle kterého platí

nový nájemce za aemdlslká zlepšení ne maijíteli

pdy, ale ddoháizajícímu náfemci) — zvyk ten udržu-
je s,e až po naše dny — rozvinul se systém maJých
hospodáství a pstování zelenin a ovoce pozoru-
hodnou mrou. Výsledek' jest ten. že z plochy pol-

ností mící 7.000 ha náleží již 2,800 ha malým ho-
spodástvím roziohy menší než 6 ha a poptávka po
nich daleka toho, aby byla upokojena, stále ješt
stoupá, takže v roku 1911 bylo již tém 'tyi sta

hospodá na 800 ha. V Esseshamu vyrostlo nové
msto, jehož obyvatelstvo, ítající 8,340' osob skládá'

se skoro zúplna ze zahradník a zahradnických
pracovník, jeho trhy, konané dvakráte v týdnu,

pipomínají trhy v jižní Francii a vývozní obchod
z tohoto malého msta po železnicích jest tak živý,

jakoby to bylo obchodní prmyslové místo.

Stránky, které vnuje pan Rider Haggard kraji

Besollyeskému a Enesihoteskému (nemžeme ísti,

aniž bychom se nepodivili nad tím, co lze obdržeti

z anglické pdy; vidíme zde, co mají uiniti národ

a všichiní ti, kteí se starají o jeho blahobyt, aby ob-

drželi z pdy to, co jest hotova dáti, vloží-H se jen

do ní p r á c e.
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V Besolyeském kraji vidíme velmi dobe, jak po-
skytlo úsilí Spolenosti pro* malá hospodáství
(Smail Holdings Society) mnolía malým hospodám
píležitost pemniti netenou a mnohdy velmi chu-

dou neb kamenitou pdu v pdu úrodnou »poskytu~
jící bohaté ovocné žn a na níž jest spojen chov doj-

nic s pstováním ovoce. Vidíme též jak na velkých
statcích stejn jako na malých se provádí pstní
ovoce se znalostí a péí a následkem toho pináší
hojný zisk jak' obci tak hospodám. Proto me
autor zvolati: »Jaký rozdíl v hrabstvích!« V Nor-

folku na piklad (a mohu íci i v Devonshiru) jest

obyejný ovocný sad pravideln peplnn stromy
voln rostoucími, kleštnými pouze vtrem. I suché
díví se nechává -neoezámé a ješt všeobecn' sly-

šíme statkáe stžovati si na jakost ovoce a na to,

že »se nevyplácí je pstovati* (svaz. I, str. 338,),

Mluv o Cotshtflu dává pan Haggard také velmi

zajímavý píklad toho, jak' osada Udí, nazývaných
»hebíkái«., proto že se díve živili runí výrobou
hebík, avšak museli tohoto zamstnání zanechati,

když byly zavedeny strojn hotovené hebíky, obrá-

tila se k zemdlství, a jak se jim úspšn daí. N-
kolik inteligentních lidí koupilo statek o 56 ha a

rozdlilo jej v malá hospodáství od 1 do 3.2 ha, kte-

rá byla nabídnuta hebíkám, a v dob Haggardovy
návštvy »k!aiždý dkuh, který snad na hospodáství
vázl, byl zaplacen«.

Ale údolí Evesfconské jest ješt zajímavjší. Staí
íei, že zatím co na všech tém venkovských far-

nostech populace klesá, stoupla v šesti far-
nostech e vest oas ké unie ze 7,327 na 9,012

v desíti letech (1891—1901).
_

Akoliv pda v tomto kraji nemá nieho zvlášt-

ního a prodejní podmínky jsou stejn Špatné jako

kdekoliv jinde následkem dležitosti, jíž dosáhli pe-
kupníci, vidíme, .že se tu vyvinul nesmírn dležitý
prmysl ovocnáský; tak dležitý, že v r, 1900 bylo
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odesláno kol 20.000 tun ovoce a zelenin z eveston-

ských stanic, k emuž dlužno pipoísti velká množ-
ství, vyvezená z malých sifcainác v okruhu desíti mil

kolem Evestonu (svaz L, str. 350). Pda jest ovšem
zlepšena 'ohromným množstvím hnojiv všeho • Jdru-

hii — salzí, guana, prachu z tóe pro zelí (jpraidh
1

z kamzicí kže jest nejlepší) a tak dále — a neusU-
le jsou zkoušeny nejužitenjší druhy . ovocných
strom a zelenin; všecko to ovšem není dílem nja-
kého vdce nefco ditlelrn jedince, ale plodem kbftVk-

tivaf zkušenosti kraje.

Neteba si 'nicmén mysleti, že pstovaní ovoce
bylo pehnáno. Naopak dovoz ovoce do Anglie, jak

k jídlu, tak k zavaování jest neustale ohromný a

vzrstá každým rokem. Staí íci, že tato zem im-
portuje každoron za 27 milion korun rajských ja-

blíek a za 48 milion korun jablek, za 12 milion
korun hrušek, skoro za 17 milion 520.000 korun
vinných hrozn -— což dává úhrnem pes 100 milio-

n korun za ovoce, A pí tom se dovídáme, že kaž-
doron ohromná množství pdy pestávají býti

vzdlávána a pemují se v híšt pro bohaté An-
gliany a cizince.

Konen bych ml také pipomenouti souasný
rozvoj ovocné kultury poblíž Broas oí Norfolk a

zvlášt, v Irsku; ale píklady práv podané samy po-

staí, aby ukázaly co se obdrželo ze zem v Anglii

tam, kde nebyly kladeny pekážky rozvoji zahrad-

nictví, a jaké množství potravy možno obdržeti v an-

glickém podnebí a z anglické pdy, jeli správn
vzdlávána. Pipojím pouze, že podobný rozvoj ovo-

cnáství uskutenil], s# bhem posledních ticeti let

ve všech' cftámóvaných zemích', a že rozptí, jehož

dosáhlo z^.hradináctví bhem posledních 'divaiceti ne-

bo ticeti let ve Francii, Belgii a v Nrntíkú byío
mnohem vetší, než v této zemi,*

*) Podle -výzkum provedených francouzským ministerstv«rn

<irby dosahuje rom* produkce francouzských zahradnik- hod-

noty 384,000.000 K. !
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Co se týe zelináství, to uinilo beze vší

pochyby ve Spojeném Království bhem posledních)

let pozoruhodný pokrok. Nicmén pesná data chybí

a ti, kteí procestovali tuto zemi za tím zvláštním

úelem, aby studovali její zemdlství, nevnovali
posud dosti pozorností souasnému rozvoji zeliná-

štvi, ale jest zcela jisto, že bhem posledních dva-

cetípti let se toto znan rozvinulo, zvlášt v Irsku,

ale také v rzných' ástech Anglie, Skotska a Wa-
lesu, —
Tak jest tomu na píklad v sousedství Penouce

v Corawallu, St. Neotloln v Huiatíngftotnshípu, Scoite-

ru v Líncolnshiru, kde — jak nám praví pan Rider
Haggard — zemdlská deprese nebyla tak mocn
pocítna následkem zelináství. Tak jest tomu též

v "BejMutugtoaui v témže braibství, kde pda jest boha-
tou hlínou s vlhkou spodní pdou a kde rostou ve

velké míe všecky druhy zelenin, zemák a kvti-
nových cibulí zárove s aleí limu,*) Orpington jest

velmi dobe známým stediskem zelináství, stejn
jako sadaství, a v tomto kraji nabyla kultura par-

níková v poslední dob taktéž vtšího rozsahu.

Jest ješt mnoho jiných stedisk zahradnictví zvlá-

št v sousedství všech velkých mst, pipomenu
však ješt pmtze jedno, totiž Poíton v Httt&ngíoin-

shíru. Jsou to, jak mám 'praví pan Haggard, »biaš'ty

malých pstovatel, pstujících zeleninu na pozem-
cích majících

1

rozlohu 90 až 800 ar i -více*. Msto
stalo se tak dležitým stediskem zelináství; »120

*) R -u r a 1 E ii $ 1 a n 4 M., str, 76, 212. Swddtog, iaktéž v Lin-
coln«ih&ru, jest jiným centrem pro obdiodj s faroní.kvtinami! a
lárove centrem intensivního hospodaeni. Kooperativní malá
hospodáství (byla. tam zavedena od Ptwident and Sm-aU-Hol-
dings Cl-ufcu (tamtéž TI., e*r, 238—270). Více neá 400 ha vnuje se

nyní pstování kvtin., kterýž prfenysl byl zaveden teprve ped
patnácti roky, • byv peveden z Hollandska. Na st*. 242 téhož
dífa nalezne iíeáií zajímavou informaci o novém wrauitualisti-

skéfln'* pokuse, otíK Lincoln Equflatle CDoperative Society.
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nákladních voz odjíždí v sezón denn z Pottonu
do Londýna, nepoítaje v to na padesát voz, jež

picházej! na velkou severní dráhu ze stanice Samdy
a .mnoho voz picházejících z postranních a jiných

stanic*. Nejzajímavjší jest, že v krátké vzdálenosti

od tohoto oživeného centra jest »<na tisíce akr zce-

la nebo skoro zcela opuštných a hospodáská srta-

vení, stavby a chalupy se zvolna rozpadávajíc A
nejhorší je, že »všecka tato pda byla vzdlávána
a dávala úrodu až do let osmdesátých*.*)

Jiná oasa zelifnáíství jest v hrabství Bedifordtehár-

skéra, »Jsouc hrabstvím. pirozených malohospodá-
ství, vytvoených ped vyjitím zákona z r, 1907, sta-

lo' se rycUe«, praví nám pan F. E, Green, »zelíná-

ským krajem«. Úrodnost jeho pdy, fakt, že mže
býti lehce vzdlána v kterékoli roní dob a že se

tam vyvinula ode dávna generace zruných zahrad-
ník, to vše pisplo k tomuto vzrstu; ovšem, že to

vše poskytlo též píležitost ke znaným nájmm, jež

dosáhly 240 K za ha na místech nalézajících se po-

blíž stánice, kde se dostává veliké množství hnoji-

va z Loadýna,**)' Ni» štstí ješt Bedíordtetórská1 ra-

da vytkla sí za úkol zaopatiti si pdu pro malá ho-

spodáství, a když byla vydala 960,000 K na získání

pdy, zaopatila až do 30, -ervna 1911 jednu tetinu

žadatel 1103,6 ha — celková poptávka tisíce ža-

datel dosáhla jíž výše 4940 ha,

'A pece všechen tento pokrok stále -se jeví bez-

významným vedle poptávky po zelenin, která stou-

pá každého roku (a nutn musí stoupati jak jest

patmo ze srovnání nízké spoteby zelenin v této

zemí se spotebou domácí zeleniny v Belgií jak

udáivá to p, Rjowntiree ve sivých; L e š s o n s f r o m
Belg i um. Výsledek jest neustále stoupaíjící dofvoz

•) Kutal Ejígland L, 59.
'

**} F. E. Green, The Aisakeníng of Etvfiland s-tr.

I 1*, 117- J .; ,.L "... i
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zelenin do Anglie; dosáhli již výše vetší než
192,000.600 K.*)

Odvtví zahradnictví, které vzrostlo ohromn od
nádoby, co bylo vydáno prvé vydání této knihy, jest

pstování ovoce a zelenin ve sklení-
cích; týmž zpsobem, jak se to provádí na ostro-

vech normandsikých. Jak nám praví p. John Weat-
hers v íjos-ledníitn vydální Em c y k io p a e ctí a B r i-

t a ni ca, nabyla skleníková kultura velikého roz-

voje všude koiliem Londýna a vskutku podél želez-

nic, které se rozibhají z Londýna na všedky strany,

staly se skleníky obvyklým zjevem. Ohromná množ-
ství hrozn rajských jablíek, fík a všech druh
ranných zelenin vyrstá ve Warthingu-, kde je 8,8 ha

pokryto nyní skleníky- a podobné ve farnosti Ches-
huntu v Hertsu, kde plocha skleníky pokrytá mí
již 52 ha; pelivý odhad uruje plochu jednotlivými

skleníky pokrytou v Anglii v r, 1908 as na 480 ha
(Encykiiopnaeidj a Britani ca svaiz. XI., str,

266). Základy této kultury byly rozvinuty zkušeno-

stí pstitel z normandiských ostrov a znaným roz-

ptím, jehož se dostalo v této zemi ode dávna skle-

níkm pro pstování kvtin; možno palk z rzných po
ruce jsoucích doklad uzavírati, že tento druh kul-

tury nalezl si v celku své místo a jest dnes pevn
zakoenn.

*) Dovoz -ovoce a zelenin, erstvých a konservoYanýoh inil

309,600.000 K v r. 1909 a 340,632,000 K v r. 1911, z ehož pi-
padalo <oa samotné ovoce -pi nejmenším 96 -milion korun.

Brambory samotné , importované a zadržené pro domácí spo-
tebu pispívají k této sum obnosem 165,805,200 K v i. 1908

a 79,540,800 K v roce_ 1910, Prmysl suíeného ovoce a zvlášt
sušených zeleara. není ijeSté vy-vinui v této zemi, výsledek ehož
bylo, že bhem- bu-rské války platilo Britsko Nmecku znané
sumy za sušené zeleniny, kteráž suma dosáhla nkolik tisíc

•liber každého 'týdne. Žádný národ nemže nechati pemniti
svou pdu v hon.etmí revíry v takové míe, jako to bylo -uinno
v Anglii, aniž by nemusil posílati nejlepší a nejpodnikavjší
ást svého obyvatelstva pes moe a aniž by se nemusil ohlíželi

po -své denní potrav u svých soused- a obchodních soupe.
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Totéž nicmén není možno íci o zelináské
kultuje dle 'Zpsobu. francouzských ojeli-nád

[mar aicheirs) jež lbyliai zavedena do léto zem
(AcaglíeJ, Bylo piovjádeno dosti pokus v tomto
smru v rzných ástech zem s rozlinými stupni

úspchu, ale o výsledcích jest známo bud málo nebo
zcela nic, Pokus ve velkém mítku byl provádn,
jak známo, nlkolikai Eviesíhamskými zahradníky. Tito

tli o tomlto druhu kultury ve Francii a <x podivu-
hodných výsledcích jí obdržených i odebrali se do
Paíž*! s úmyslem nauiti .se této kultue od paíž-
ských zeliná. Když poznali, že jest to nemožno,
požívali si jednoho francouzského zelináe do Bne-
shaimu, dali mu -ti desetiny hek-bami a .tewíio, pines
si z paížské zelináské zahrady své sklenné po-
klopy, své rámy a okna a pedevším své vdomostí,
podali zahradniiti iped oima eveshamských koleg,
»Na štstí-, že nemluvím anglicky,« pravil tento zeli-

ná k jednomu ioterviewistovi, »jinak bych musel
neustále hovoiti ia podávati vysvtlení místo abych
pracoval. Ale takto ukázal jsem jim svoje erné kal-

hoty a ekl jim znameními; ,Zante dlati zemí
tak ernou jaMo tyto kalhoty a pak pjde všecko
krásn".* Ovšem že bylo potebí ohromných množ-
ství hnojiv a též ohromné množství sklenných po-

klop a parníkových oken, což representuje velmi

znaný výdaj, a bohatého zalévání, aby vc "byla

úspšná, nemluv nieho o pozorováních, nutných
k roivinutí nového odvtví zahradnictví v novém
prostedí.

Jest tžko íci, jaké lbyly výsledky, získané v Eve-

sbiamu, tím spíše, že penžité výsledky, jichž se dle

nkterýoh list dosáhlo v prvém roce (píjem b r u t-

t o 18.000 K, ze tech desetin ha) zdají se býti pe-
hnány pro první sklize a vzbuzují tak pochybnost

k tomuto druhu kultury vbec.
Jiný pokus v tomže smru byl proveden na statku

v Mayland v Essexu, který byl koupen panem Jo-
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sefem Fekem za tím úelem, aby se podporovalo
miaáohospodáství v Angilií, Musí se íci, že nehled
k chladnému, vlhkému podnebí této ásti Anglie,

jest tžká zem eissexská iniejnepíhodaiipí pdou- pro
rychlou kulturu (rychlení), V Anglií, jako všude jin-

de, byl tento druh kultury provádn vždy s výhodou
nia 1 e h k é pd, nebo na takových místech jako

pe Jersey, kde hubená žulovitá pda mže býti snad-.

no toojena — v tomto zvláštním pípad moskými
rostliiniaimí.

Nicmén, ježto cíl pán J. Felsv byl hlavn vý-

chovný, byl také jist dosažen, ježto máme nyní ve
tech rzných dílech! p, Tomáše Smitiba, správce
statku, praktické píruky pouující' budoucího za-

hradníka o /tpodlstjwt »framcouc2ského zelímáství«,*}

Za tím úelem byl pozván francouzský m a r a í-

c h e r a zakoupeno 2500 sklenných poklop, 1000

parníkových dkien, vtrem hnaná pumpa atd. za
znanou sumu penz a práce francouzského zeli-

náe na 80 arech pdy byla peliv sledována den
ode dne správcem farmy, p. T, Smithem a pak po-

psána a íihustracemí opatena k užitku tch, kteí
by chtli podobným zpsobem pracovati,

iVtšima mých tená bude se pravdpodobn
nejprve tázati: Jaké byly penžité výsledky tohoto

pokusu? Bylo by však pošetilé oekávati, áe pi
tomto prvém pokusu pobží vše tak hladce jako,

eknme, to bží na nonmandských ostrovech, ktíe

mnohaletá prakse všeho obyvatelstva vypracovalo
nejlepší meUhbdy kultury,

flak okna nebyla v as pipravena, aby dala ran-

nou úrodu meloun a a melouny vyrostlé v iMay-

lamele byly výtené ia prodaly se prvého roku za

*) Thomas S-raith, French Garde.ning London (Uíopia
Pr-ess) 1909, 128 ,pp., The P r cf i t a bl.e> C u 1 1 ví e ©f Ve-
geiables, for MwrMit |G»rd«n«r>, Sanialfl Hol-
de r s andOthers. London (Lotigmatis. Green) 1911, 452 pp,
a krátký výtah prvého z t Soliti) žfl.
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3312 K, byly by daly mnohem více, kdyby bývaly

byly jíž v potomci er-vna, což by bylo možno, kdyby
bylá okna vas dodJáma,

Pi všem tom byly výsledky obdržené bhem
prvého roku visjkutku do oí bijící. P, Smith ukazuje,

že, Md ke všemu, má-lí zahradník zahradu o 40

arech a vydá-K 11.856 K (eknme 13.200 K) sbb. 1000
sklenných poklop, 300 tabulí a 100 rám, 500

sdamník, vodní- potrubí, (kolnu, ohradu, vz, 'kon
a postroj aitd. a 9812 K (ekneme 10.800 K) za 500

tun Hnojiva nájem, dám a vodu a na mzdu '(600 K),

dosáhli by hrubý píjem za prvý rok 7200 K (bée-
me-li plný ohled na anezkušenost v této speci-
ální práoí«). Tento píjem by dosáhl výše 9600 K
až 10,800 K bhem druhého roku, kdyžt by bylo
dosaženo vtší produlktivíty a nižších výdaj po tom,
když by byla zem udlána dkladným hnojením

a dosaženo osobní zkušenosti a zkušenosti vzhledem
k danému místu.

Pi tyicetiairovém hospodáství, z nhož by se

jen ijedna tetím .užila k -francouzskému zelináství,

byl by roní výdaj za poklopy skla, 'hrazení, koské
hnojivo, vodu, nájem a dan menší než 7400 K a
výtžek 'ku konci prvého roku by byl asi kolem
3600 K, »Pozdji by dosáhl roní píjem výše 4800 K
až 6000. K«, píše Smith.

•Vše, oo teba dodati k tmto slovm, jest, že p.

Smith jest nesmírn opatrný na svých odhadech a

že, vidšme-lí bohaté žn v Mayland obdržené a d-
kladn popsané v p, Smíthov dílech, jsme opráv-
nni oekávati i iCepŠÍ penžitý výnos.

Nja neštstí' onen tjratncoužslký zahradník, kterty

obdržel práv jmenovaný výsledek, když byl praco-
val na statiku po jeden rok, .opustil Mayland, Dva
mladí francouzští zahradnicí, mnohem mén zkušení,
byli pozvání na jeho místo, é ti poali rušiti to, co
jejich pedchdce byl vypracoval, aby pivedli dílo
raa cesty, v kterých se oni nauili pracovati, Tak
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jest nyní nemožno poznati, jaké budou výsledky
tchto nových, cnelbod,

Katzdíé prkopnické dilo má své aepedvídtewié
tžkosti, Ale' pokud mohu souditi z fakt, jež mám
po ruce, dokázaly tyto dva pokusy, že podnebí
Anglie není na pekážku francouzskému zelináství.
Malé množství sluneních paprsk jest ovšem velkou
pekážkou toho, by úroda mohlla ukrátí talk asn,
jalkb zraýe ve Francii i v pedmstích Paíže, Ale do-

máí ovoce a zelenina má vády mnoho pedíaostí
oproti produktm importovaným. Jiná nesnáz

—

nedostatek koského hnojiva — nesnáz 'to, jež bude
stoupati s rozšiováním motorových voz — poci-

uje se ve Fnaincii tisktéž. Proto "-také inamcouzští
pstitelé piln konají pokusy * pímým vytápním
pdy pomocí i h e rm c s i p h o n ,
K tmto poznámkám pipomenu ješt, že lze po-

zorovati v této zemi rozhodné hnutí za úelem lep-

šího využití pdy než za posledních padesáte let.

Jest nkolik hrabstiví, kde rady hrabství a ješt více

farní rady iní co mohou, aby pemohly konené
monopol pdy a dovolují tm malým hospodám,
kteí chtjí vzdlávati pdu, aby tak inili. Tu a tam
vidíme nkolik bázlivých pokus, aby se vštípilo

hospodám a jich dtem trochu znalostí zemdl-
ství a 0ahnaidnictví. Ale vše to v píliš maTém rozsahu

a bez upímné touhy naúi-ti se od ostatních evrop-

ských mérodf a hlavn od Spojených Stát a Kanady
tomu, co bylo provedeno v tchto zemích za tím

úelem, .aíby se dala zemdlství nová tvánost in-

tensivní kult/ury slouené s prmyslem, tvánost,

jíž mu ukládá nynjší pokrok civilisace.

(Rozliná, na pedobázeijících stránkách uvedená
fakta, roaptýlí nadobro pelud o pelidnní. Práv v

nejvíce zalidnných' ástech' svta dodlalo se po-
slední dobou zemdlství pokrok, které ped ticeti

lety vbec nemohly býti pedvídány. Husté zalidnní,

velmi vyvinutý prmysl, jakož i velice zdokonalené
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zemdlství a zahradnictví jdou ruku v ruce; jsou na-

vzájem nerozluné. Co se budoucnosti týe, jsou mož-
nosti zemdlství takové, že opravdu nyní nemžeme
pedvídati, jaké bude maximum obyvatelstva, -které

bude moci býti živeno z urité plochy zem. Nejno-
vjší, ve velkém mítku již vyzkoušená zdokonalení
rozšíila meze zemdlské výroby zpsobem zcela ne-

pedvídaným; a nejnovjší objevy, kterých bylo do-

sud užito pouze na malých plochách, dávají tušiti, že
tyto meze budou posunuty ješt dále, v míe, jíž ne-

možno pedpovídati,")

Jak jsme vidli, je nyní, snahou hospodáského vý-
voje v celém svt, pivádti každý národ nebo i kaž-

dý kiraj — v geografickém .slova smyslu .— více & více

k tomu, aby si sáni vyrábl všecky Mávni vci k ži-

votu potebná. Ne proto, aby. tak byla mezinárodní

výmna omezena; celkem vzato, naopak bude mocí
ješt vzrsti, ije však snahou, aby byla omezena na
zboží, které musí býti vymováno a souasn je

snahou v nevypoítatelných. rozmrech rozmnožiti

•výmnu novinek, výrobk, místního nebo národního
umní, nových objev a vynález, vd a idejí. Tako-
vou je snaha souasného vývoje a není nejmenší pí-
iny proto se znepokojovati Není na svt zem, kte-

rá tžíc ze všech (zdokonalení dnešního zemdlství,
nemokla by na svém vzdiatelném povrcbXi pistovató

všechny potravirané látky ia vtšfmu surovin zemdl-
ského pvodu, potebných pro svoje obyvateJstvo,

i kdyby '— což se jist stane — poteby tohoto oby-
vatelstva rychle vzrostly. Pi dnesjižstávající
mocí lovka nad pdkxui a pírodními silami, mžeme
tvrdili, že 500 až 750 obyvatel na tverení kilometr

vzdlateihé plochy by nebylo, píliš mnoho. Ale ta-

kovýchto ísel není dosaženo ani ve Francii, ani v

Anglii, ba ani cae v Belgií, tedy v -zemi, která je ob-

zvlášt hust zalidnna. Ve Francii na tverení kilo-

metr vzdélaitelné zem (se poítá 87 obyvatel, ve

*J Viz dodatek T
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Velké Britanií 250 a v Belgií 365, Prmrn pipadá
tedy rva osobu ve Francií 115 ar, v Anglií 40 a v Bel-
gií 27 ar.

Kdyby tedy jeden kaiždý obyvatel Velké Britanie
nebo Francie byl nucen, žíti <z produkt svojí vlastní
pdy, tu musil by pedevším považovati pdu této

zem za spolené ddictví, jež nutno spravovati k nej-

vtšímu prospchu všech a Iklajždého, Je asno, že to

je prvá, naprosto nezbytná pddminlkla. Bylo by mu.
tedy vzdlávali svojí pdu, ne njakými neobyefnýmí
zpsoby, ale ani lépe ani he, než jak se vzdlává
tisíce a tisíce hektar v Evrop 'a v Americe, Napro-
sto nebylo by rau tedy tena vynalézati nové metho-
dy: postailo by mu, aby zplna užíval tch, které jíž

vítzn obstály ve zkoušce pokus. Mže alt uiniti

a uinl-li tak, ušetí obrovtské množství práce, vno-
vané na nákup výživných látek v cizin a na -zapla-

cení všech sproste dik ovaitel dovozu, kteí žijí z to-

hoto obchodu.
Pomocí raoionelní kultury mohou od pdy býti

požadovány všechny nutné i pepychové pedmty a«

získány nepopirateln menším množstvím práce než
jakého ie dne® .tieba k zaplacení všech tchto pro-

dukt. Pibližné odtoy .psem o 'tonuto pedmte uinil

jinde (v knize La Conquétedu P a ín*), ale po-

mocí ú^j, uvedených v této kníže, miže se snatíno

každý pesvditi o správností tchto tvrzení, Uváží-
me-li obrovské množství produkce, jehož se docílí ra-

ckmelním pstíním a íkidyž srovnáme je s úhrnným
množstvím práce, jež musí býti vynaloženo k získáni

téhož množství produkt neracionelními zpsoby
práce, k jejich nashromáždní v cizin a k jeijich trans-

poitování a k vydržování celé armády zprostedko-
vatel, ihned vidíme, jak málo dní, jak málo hodin

bylo by zapotebí pi vhodné hospodáské method,
aiby pda dala potravu pro jednu osobu.

Aby byly naše hospodáské methiody pivedeny

Vyšlo esky pod názvem »B I a h o t> y t pro v 3 e c k y«



— 157 -

na tuto úrove, zajisté že nebylo by teba, aby na p.
pda Anglie byla rozdlena na plhektarové parcely,

na níž by každý sám pro sebe a vlastním úsilím byl

nucen dbfoývaltii si (pouhým rýem toho, eho je*s>t mu
teba. Za takovýchto podmínek bychom spli neod-
vratn k úpadiku. Samozejmá' klamou se ti, kteí byli

pekvapeni bájenými •výsledky málo hospodá-
ství ia kteí ve zpsobu .vykoisování pdy, pija-

tém francouzským sedlákem nebo zelináem vidí

ideál lidstva. Jsou na omylu zrovna jako jiní pe-
mrštna, kteí by chtli každou zemi- promniti v
maJý poet obrovských Bonanziaiských farem, vzdlá-
vaných vojensky organísovaniými ^armádami práce«,
Na farmách Bonawzaských je lidská práce žajWt u-
menšena, ale výnos pdy je píliš malý a celý systém
je vlastn loupeží, ponvadž se vbec auepOiltiá s vy-

erpáním pdy. Proto práv zmizely Bonanzaiské far-

my ze svého (pvodního domova, Ohia; a kHý jsem
v r. Í901 projíždl tímto státem, vidl' jsem jeho plán
pokryty hust farmami stední velikostí, rozlohy 40

až 80 -ba a vcnými mlýny, erpajícími vodu pro sady
a •zelináské izaHHaldy. V malohospoásbví naproti
tomu, kde lidé, jednotlivé rodiny, pracují na' malých,
oddilenýchl kusech pdy, ztrácí se pilij mnoho lid-

ské práce, tebaže sklizn jsou znané a pda se zlep-

šuje, -Pravá hospodárnost, hospodárnost e prosto-
rem a s p,rací, vyžaduje naproste jiných method,
založených na kombinaci strojní a runí práce,

V zemdlství jako kdekoliv jinde je sdružená
práce jediným rozumným ešením, Dtv st rodin po
pti osobách, vlastnících po 40 arech na osobu,, tedy
po dvou hektarech ma rodinu, nemajících mezi. sebou
žádného pojítka a nucených každá sama hledati si

obživu na svých dvou 'hektarech', to byla bý jist

kombinace, která by vedla k nezdaru, I když vylou-

íme všechny osobní nesnáze, plynoucí z rozdíl
ve vychování a v zálibách a nedostatek vt&dbmostí o
tžení z pdy a když pipustíme, pro jednoduchost, že

tyto píiny byly by vyloueny, pokus by. ztroskotal
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jednoduše z dvod ekonomických, z dvod
zemdlských. Jakkoli by podobná orgianisace

mohla poskytnouti zlepšení v porovnání se stávají-

cími podmínkami,, nemohla iby se udržeti. Bud by mu-
sik podstoupiti novou promnu, nebo by musila za-

jíti.

eknme však, že by tchto dv st rodin se po-
važovalo za nájemce národa a tžilo ze svých ty set

b.ektalr jako ze spolené farmy — všechny osobní
pekážky budtež jako pi pedešlém píkladu vylou-
eny — tu mluveno ekonomicky a s hlediska zem-
dlce, mly by všechny možné nadje na zdatr a pro-

spívání, jen Ikyiby ztuaJi, jak n e j 1 é p e mož rio p-y využíti,
V podobném pípad by se bezpochyby nejprve

sdružily za ttelem trvalého zlepšení pdy (drenáži,

zavlažováním kdyby bylo teba, kropením, ochran-
nými záštitami proti škodlivým vtrm a*d,) a pova-
žovaly by za nutné, zvtšiti každoron plochu zlep-

šované pdy až by všecka pda v celém svém roz-

sahu byla pivedena na žádoucí stupe dokonalosti.

Na ploše 140 hektar mohlo by tfcbto dv st rodin

sklízeti všechny obilniny, potebné pro tisíc obyvatel

a jejich dobytek a to, aniž by se utekli k metbod vy-

sazovaného nebo pepichovarného obilí. Na 160 vhod-

n vzdlávaných a tóýby bylo nutno a možno, zavla-

žovaných hektarech by mli všechny koenové a ze-

lené pícniny, jakož i seno,, potebné pro chov ticeti

neb tyiceti dojnic, které by je zásobovaly mlékem
a máslem a pro 300 kus dobytka, který by je zásobil

masem- Na deseti beklfiarrech, z nichž jeden by byl

pod sklem, mohly by tyto rodiny pstovati více zele-

nin, ovoce a zvláštností, než by mohli spotebovati.

A pijímáme-! i, že by ke každému domu náleželo 20

ar pro zábavu obyvatel (chov drbeže, pstování
kvtin atd.), zstávalo by na 50 hektar, které by mo-
hly býti vyhrazeny rzným úelm; veejným sadm,
híštím, námstím, továrnám, dílnám atd. Práce, po-
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tebná k tak intensivní kultue nebyla by vbec srov-
natelná s dinou robotník neb otrok. Mohl by jí

provádti každý, silný nebo slabý, vyrostlý v mst
neb na venkov a to by nebyla její jediná pednost.
A úhrnné množství této práce aleko by nedosaho-
valo onoho množství práce, které musí vynaložiti
dnes každých tisíc lidí v kterékoli zemí, aby si zaopa-
tili mén hojnou a horší jakost mající potravu. Piro-
zen mluvím o potebné technické prácí, aniž by i

byla brána v úvahu práce, kterou musíme vynaklá-
dati nyní k vydržování všech* naších, zprostedko-
vatel, nalich armád atd. Úhrnné množství práce, po-
tebné k zaopatení nutných životních prostedk je

tak malé, když se' používá method racíonelního psto-
vání, že naši obyvatelé nutn bylí by pivádní k to-

mu, aby svj volný as vnovali prmyslovým, vde-
ckým a jiným pracem,

S •technického hlediska nezabrauje nic, aby byla
vytvoena zítra takováto organisace a .alby fungovala
s plným tzdarem. Není pekážek ani v nedokonalosti

zemiedlské vdy, ani v neplodností pdy, ani v pod-
nebí. Jsou jedin v našich ztíženích, v naší ddické
soustav a v pežitcích (minuk — ve "Strašidlech*,

která nás rdousí. Ony leží však také ásten v naší

bájené nevdomosti, uwažujeme-li spolenost jako
celek. My, civílisovaní lidé, známe vše, máme ustá-

lené názory na vše, zajímáme se o všechno. Nevíme
však nieho o tom, jak vzniká chléb, který pojídáme
— a i když ješt pipouštíme, že známe tento ped-
mt dkladn, nevíme, jak se pstuje obílí, jakou

práci dává sedlákovi toto pstování, co mohlo by se

udlati k umenšení jeho námahy, nevíme, co je

to za lidi-, kteí opatují potravu našim dležitým oso-

bám, — V této vci jsme vtšími nevetíomcí než po-

nlcdni iz divoch a bráníme naším dltem, aby se o
t#chto vcech pouili, i tm iz nkh., které by tomuto

iludiu daly pednost ped hromadou zíbytených a

nestravitelných vdomostí, kterými je ve škole pe-
spávají.





KAPITOLA ŠESTÁ.

Maloprmysl a prmyslové vesnice.

Prmysl a zemdlství, — M&lopr-
mysl. — Rzné j eJvo druhy. -- Malo-
pr úmysl ve Veliké Britanii: Shef-
lield, Lecds, j.ezernf íkiraj, Bii-ming-
hara. —.Statistická data. — Malopr-
mysl ve Francii; Tkal cavtvi a rz-
né jiné prmysly. — Kraj ly on šiký- —
Paíž,- veliké stedisko m a lehl o pr-
myslu. — Výsledky osevu na r. i 18%.

Zemdlství a prmysl, tyto dhta sourozenci, nebyly
vždy tak rozdvojeny, jak vidíme je dnes- Byl as, a
ten as není tak daleko za námi, kdy byly úzce spo-

jeny: tehdy byly vesnice sídlem jistého potu prmy-
slu, a emeslníci ve mstech nezanechávali zúplna
zemdlství; mnohá msta tehdy byla pouze prmy-
slovými vesnicemi. Jestliže stedovká msta byla
kolébkou prmyslu, který hraniil s umním a ml
za úkol ukájení poteby bohatých, sledoval naproti

tomu venkovský prmysl poteby širokých mass. A
tak tomu je dodnes v Rusku a ve znané míe v. N-
mecku a ve Francii. Avšak potom pišly vodní moto-
ry, pára, rozvoj strofníctví a ty rozlomily pouto, kte-

ré poiilo kdysi venkovskou usedlost a dílnu. Továrny
byly budovány daleko od polí. Kupily se tam, kde
byl prodej jejich' výrobk nejsnadnjší, kde ceny su-

rovin a paliva byly nejvýhodnjší. Rodila se nová m-
sta a stará vzrstala s velkou rychlostí; venkov byl
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opouštn. Miliony, násilné ze své pdy vyhnaných
zemdlc utíkalo hledati si práci do mst a lam
brzy zapomnli na svazky, vížící je k pd, A my, ¥

našem obdivu pro divy uskutenné za nového reži-

mu vclkoprmys-lu, nevidíme již výhod, které posky-
toval zemdlci starý systém, kdy zemdlec byl je-

št souasn prmyslovým dlníkem. Odsoudili jsme
k zániku všechna odvtví prmyslu, který vzkvétal

kdysi na vsích, odsoudili jsme všechen prmysl, kte-

rý nepijal formu velkovýroby.

Pthlížeme-li k vzrstu výrobní moci lovka, !u

výsledky byly opravdu velkolepé, Byly však strašlivé

pro miliony lidských bytostí uvržených v bídu, a mu-
sely) vésti ]< nejistému životu v naších mstech. Na
druhé stran ve svém celku zpsoboval tmito systém
abnormální situaci, kterou isem se pokusil nartnouti
ve dvou prvých kapitolách. Bylí jsme takto zavedeni
do slepé uliky a tak jako radikální zmna v souas-
ných pomrech práce a kapitálu stala se svrchova-
nou nutností, rovnž tak nutnou stala se úplná reor-

ganísace celého našeho prmyslového systému. Pr-
myslové národy jsou nuceny vrátiti se znovu k zem-
dlství, odkrýti nejlepší zpsoby, jak slouiti jej s

prmyslem a musí to provésti bez otálení.

Na následujících stranách budeme podrobn stu-

dovati možnosti takovéto kombinace. Je možná z

hlediska technického? Je záhodna? Jsou v našem
souasném prmyslovém život známky, které by
námi dovolovaly pedvídati, že by zmna v naznae-
ném smyslit nalezla, prvky, nutné ku svému uskute-
nní?
Takové otázky picházejí nám na mysl a nejlepším

prostedkem k jejích zodpovdní je studovati rzná
prmyslová odvtví., oznaovaná jménem prmysl
venkovských, domácích prmysl, maloprmyslu —
rozsáhlý to pedmt, který dosud Byl píliš zanedbá-
ván- Je teba však studovati je ne v dílech národoho-

spodá, píliš naklonných považovati je za pežilé
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typy, ale v jejich život samém, — v jejich zápasech,
pohromách a úspších.

Ti, kteí tento pedmt specieln nestudovali, ne-
tuší rznost orgamsaních forem v maloprmysHi
vládnoucí. Pedevším jsou záe dv veliké kategorie:

prmysly provozované oa vsách a které se pojí k ze-

mdlství, a ty, které provozovány jsouce ve mst
neb na.venkov, nemají se zemdlstvím nieho spo-

léného, kde výlírviné priosttedky dtókovy závisí

výHradla o>d jeho prmyslové práce.
V Rusku, ve Francii, v Nesnedku, v Rakousku do-

sud ješt miliony a miliony dlník náleží k prvé
skupin. Vlastní, nebo maijí proaagaty kus zem, cho-
vají jednu, neb dv krávy, velmi asto mají jednoho,

neb dva kon a vzdlávají svoje pole, zahrady, štp-
nice, považujíce prmyslovou práci za vedlejší za-

mstnání. Tak je tomu zejména v krajích, kde je

dlouhá rána a kde polní práce je na více msíc pe-
rušena. Tam j*e rozšíena tato forma malého prmy-
slu. V Anglií naproti tomu nacházíme velmi etn za-

stoupenou drtthott kategorií. Tam udržel se jen malv
poet maíoprmysl, majících vztahy k zemdlství.
Ale v okolí a v chudých tvrtích velkých' mst na-

chází se na sta malých' emesel, od nichž znaná ást
obyv-aietstva, jako/ ve SheffMdu a Birminghamu, žá-

dá si živobytí. — Rozumí se, že mezí tmito dvma
extrémy je množství pechodných forem, d?e více

neb mén intimních' pout, která spojují ješt msto s

venkovem. Tak celá ada ada velkých vesnic a i

mst je zalidnna dlníky zamstnanými pí maío-

prmysl; vtšina má však zahrádku, nebo ovocný

sad, nebo i poie, nebo jen má právo používati obec-

ních' pastvisteki jen ást z nich lžíje výhradn" ze své

prmyslové práce.

Zrovna ttaková rznost organizaní formy naskyru-

je se v maíoprmysl pi prodeji výrobk. Také zde

rozemávame dv velké kategorie, V Iprvé prodává

dlník svj výrobek1 -pímo vetkobchodníkovi. Sem
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možno na p. zaaditi (umlé truhláe a ást hraká-
ských dlník- V druhém velikém oddleni pracují
dlníci pro »patrona«, který !bud prodává vyrobené
pedmty velkoobchodníkovi, nebo hraje úlohu pro-
stedníka, pijímaje objednávky nkterého velkého
závodu. iTof onen »Sweating System«, jemuž podléhá
znaná ást maloprmysíu: ást dlník hraká-
ských, krejí, kteí pracují pro velké konfekní závo-
dy, i~ velmi asto pro dodavatele státu, — ženy, kte-

ré šijí a vyžívají svrSky plesových stevíc pro továr-
ny na obuv a které svoje výrobky odvádjí bud do
továrny, nebo »sbraitelí« (sweater) aíd. Samozejmou
že v této organísaci prodeje výrobk nacházíme vše-
chny stupn zfeudialisování práce — vasalstvf a po-
družného vasalstvf.

Když pak uvažujeme prmyslovou i spíže techni-

ckou stránku malých' prmysl, brzy narážíme .na

touž rozmanitost typ. Také zde vidíme dv velké
kategorie: neprve emesla íst domácká, to jest ta,

která provozuje dlník doma, za spolupráce svojí ro-

diny,' nebo nkolika placených druh ípráce v byt);
na druhém míst emesla, která jsou provozována
ve zvláštních' místnostech'. V tchto dvou oddleních
nacházejí se všechny shora zmínné druhy, co se tý-

e jích vztahu k pd a k rozliným zpsobm odby-

tu výrobk. Se všemi možnými emesly — tkalci,

devodélhlJcy, kovodlníky, dlníky zpracujícími ko-

sti, kamenoctlníky, kauukáfi atd. ^- mžeme se

shledati v kategorii v kategorií maloprmyslu, . a to

se všemi možnými odstíny . mezi ist po domácku
provozovanou výrobou, dílnou a továrnou.

Tak' vedle výhradn po domácku jedním .nebo více

teny rodiny provozovaných' emesel
.
jsou emesla,

kde mistr má pi dom malou dílnu a kde pracuje se

svoíi rodinou, nebo s. malým potem placených po-

mocník. Nebo. má emeslník . zvláštní' Ktau, opate-

nou motorickou .silou,, jak to na. pí. je u nožff v

Sheffieldu. Jinde vidíme nkolik dlník spolen
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pracujících v malé továrn, která gest jejich majet-
kem, nebo kterou si spolen pronajali, bu na rok,
nebo na týden. A v každém z tchto pípad pracují
bu pímo pro obchodníka, nebo pro malého mistra,
anebo pro sprostedkovatele.

Na vyšším vývojovém stupni nalézáme veliké ruko-
dílny, zvlášt pro konfekci hotových odv, kde pra-
cuje na sta žen bu na šicích strojích, neboi žehlí s

žehlikami vytápnými plynem atd-, a kde jsou tyto

placeny od kusu odvu, který odvádjí, V Anglií exi-

stují obrovské závody tohoto druhu a tze svdectví,
vydaného od »Sweatíng Commíttee* plyne, že ženy
jso<u v nich strašliv vykoisovány tím, že celá cena
káidého kusu lehce poškozeného odvu se jím arážl

2 jejich velmi nepatrné mzdy.

Konen jsou malé dílny, asto pracující s. prona-
jatou motorickou silou, kde mistr zamstnává ti až

deset placených dlník a svoje výrobky prodává ji-

nému majiteli vtší dílny, nebo obchodníkovi. A me-
zí touto dílnou a malou továrnou manul., kde pracu-
je malé množství dlník (pt, deset, dvacet) za den-
ní plat u neovislého výrobce, jsou možné perozma-
níté pechody, V textilním prmyslu je tkalcovsvl

provozováno asto leny rodin, nebo mistrem, který

má bu jen uednJka, nebo nkolik dlník, Píee je

odebírána od velkého podnikatele, mistr platí si

zvláš vvaieaélja dtoJka k) <aavedemí pflzie do stavu

a vymýšlí, co je teba, aby se utkal daný vzor, mno-
hdy velmi složitý, Kdý^ utká látku,* nebo stuhy na
svém vlastním nebo najatém stavu, je za svoji' práci

placen dle velmi složitých tairíf, smluvených mesri

pány a dlníky.

Ihned uvidíme, že posléze jmenovaná forma je je-

št dnes velmi rozšíena, zvlášt u prmyslu vlna-

ského a hedvábniokéhíoí trvá stále vedle veJSikých

závod, kde 50, 100 í 5000 dlník pracuje na stro-

jích majitele a jsou vypláceni za den, neb za týden,



Malé prmysly tvoí tedy celý malý sv), a co je

zajímavo, existují i na dále v zemích velkého prmy-
slu po boku velikých 'továren. Do tohoto svta nyní
vnikneme, abychom do nj náhleni, — toliko na-
hlédli, nebof hylo by teba celých knih k popsání ne-
konené rozmanitosti jeho cílu, organísad a neko-
nen komplikovaných vztahu tohoto svta k zem-
dlství, jakož i k ostatním prmyslm.
Dlužno doznati, že 'vtšina malých prmysl, vy-

jma -.tch, které jsou kombinovány se zemdlstvím,
nachází se ve velmi nejistém posBavení, Výdlky jsofu

minimální a asto nenj jisto, nelezme-li se práce. Pra-
ccfvní doba je o dv, tí neb tyi hodiny delší, než v

dobe zízených továrnách a v jistých obdobích
dosahuje neuvitelné délky Krise se asto opakují

a trvají celá léta. Dlníci, jestliže se nédovedU sor-

ganísovatí ke kooperativní výrob, jsou vydání na
milost a nemílost obchodníka, nebo pána, a pán
(mistr) je vydán libovlí velkoobchodníka. Dlníci i

páni (misti) mohou býti zotroeni posléze jmenova-
ným, zadluží-li se u nho. U nkterých maloprroy-
sl, zejména pi výrob prádla, žije dlnictvo ve

srašlivé bíd. Kdo však pedpokládá, že taková bída

je všeobecným pravidlem, velice se mýlí. Kdokoliv
žil na p. mezí hodináskými dlníky ve Švýcarsku
a zná jejich rodinný život, dozná, že pomry tchto
dlník s' hlediska hmotného i duševního jsou nepo-
rovnateln lepší oproti postavení milion dlnictva
velikého prmyslu. I bhem* krise v hodináství, jako

byla v letech 1876 až 1880, byly jejich pomry lepší,

než u dlnictva továrního, když vypukne krise v prít-

*) Proto také <pobi nmeckým náuodoliospodáaun veliké ne-

snáze vymezení fvcjimu a cblasti domácího prmyslu (HausCai-

dustrie] a nyní totožuqí toto slovo se skladním sytiéinero

(VerlagssYStem), jenž znaí ^pracovati bud pímo nefoo pro-

stednictvím sprosle-dkuíiciho .zamstnavatele (neb kupce) pro

obchodníka neb zamstnavatele, který' iplatí malovýrobcc za

statky, které vyrobil d'ví>, ne2 se lyto dostanou k spotebitel;.*
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rayslu vinaském nebo bavlnáském. Vzpomeme si

jen na matíchesterské hladovci dlníky bavlnáské.
Dlníci ostatn jist se na to dobe pamatují.
Pokaždé když se rozpoutá kose v kterémkoliv

malém prmyslu, nechybí zlých prorok, kteí ped-
povídají, Že tento prmysl je odsouzen k zanikli,

/a krise, kterou ml jsem píležitost pozorovati ro-

ku 1877 mezi švýcarskými hodinái, bylo v tisku

rozhodn prohlašováno, že je nemožno, aby se tento

maloprmysl kdy pozvedá oproti strojn provozova-
nému hodináství. Zrovna tak bylo tomu pí dleži-
tém hedvábném prmyslu v Lyonu r. 1882 a vše-

obecn pokaždé je tomu tak, když prodlává krisi

nkterý z malých prmysl. A zatím, pes tyto po-

tební pedpovdi a ješt pesimistitjší obavy dl-
ník, tato výrobní forma nezmizela. I když nkteré
odvtví zanikne, vidy se z nho nco zachová. Mno-
hé z jeho ástí dlouho ješt zstávají maloprmysl em
(pepychové hodináství, pepychové hedvábní ctví,

velejemné samety ald), nebo vedle nich vyrstají no-

vá píbuzná odvtví, inejb konen bére maloprmysl
na se novou formu, využívaje strojního pohonu. Vi-

díme takto, že maloprmysl je nadán úžasnou život-

ností a pozoruhodnou pizpsobovací schopností. M-
ní se, zaizuje se dle nových podmínek, zápasí, aniž

by. ztrácel nadji v lepší budoucnost. Nejeví zkrátka

nikterak známky odumírajícího zízená. Nelze upíti,

že v nkterých odvtvích vítzí továrna; ale jsou za-

se jiné obory, kde maloprmysl sá svoji posici udržu-

je. I v textílnictví, které brzo pijalo velkovýrobni-

cký režim— zvlášt vykoisováním práce žen a dtí
.'— runí tkalcovský stav stále ješt zápasí se sta-

vem mechanickým.
Pemna naloprmyslu ve velkoprmysl ve svém

celku dje se tak zvolna, že napluje podivením i ty,

kteí jsou pesvdení o její nutnosti. Mnohdy se

nám i naskytne opaný 'zjev, rozumí se, že nahodile

a doasným zpsobem. Nikdy nezapomenu na pe-
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kvapení, jakého jsem zakusil ped tyiceti lety,

když vidl jsem, že ve Verviers véíSina továren na
sukno — obrovských budov vyhlížejících do ulic sty

oken — zstává nmá* a že jejich nákladné stroje

rezaví, kdežto tkalci doma na svých runích stavech
tkají sukna pro majitele tchto továren. Rozumí se,

že stojíme zde jen proti, pechodnému taktu, kfteré do-

konale vyjaduje keovitý charakter tohoto prmy-
slu a znané ztráty, které vznikají majitelm tová-

ren, když nemohou svoje stavy, nechati pracovati po
cely rok. Takovýto píklad však dobe ukazuje na
pekážky, které zdržují pemnu, o niž hovoíme. Co
se pak týe prmyslu hedvábnického, rozšiuje se

stále po celé Evrop ve form prmyslu venkovské-
ho. Na druhé stran rok co rok objevuje se na sta

nových odvtví maloprmyslu a když nenajdou .na

vsích nikoho, kdo by je provozoval, jako tomu., je. v
.Ajngdii, uchýlí se do pedmstí velkých, mst,., jak

ukázalo náim to zktaumání o x-sweating systermí*.

Výhody, které poskytuje velká továrna v porov-
nání s run provozovanou prací, jsou zejmý co se

týe úspory motorické síly a zejména — a -to jé nej-

dležitjší •— co se týe lehkosti, s jakou prodávají

se výrobky tovární a s jakou se výhodn opatují su-

roviny. Jak tedy vysvtliti vytrvalost malých prmy-
sl? Mnohé z píin, které pispívají k udržení se

výroby v malém nemohou býti odhadovány na fran-

ky a ceixtímy a lze ije lépe pochopiti z píklad, jež

budou uvedeny. Musím však podotknouti, že i stru-

ný pehled mesóettaýoh prmysl provozovasných v

Anglii zrovna jako na pevnin v malém mítku, pe-
kroil by meze této knihy. Když ped dvacetíptí
lety jsem poal tento pedmt studovati, tu jsem

vzhledem na malou pozornost ortodoxními národo-

hospodáli tomu viruavaraiou, ani nedusil, Jakou to roz-

sáhlou, složitou a dležitou organlsaci odhaluje toto

podrobnjší šetení. Vidím se tedy nucena podati zde
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Uvdomme si, že inspektoi zaazují mezi dílny
všechny inísteostí, které nemají mechanické síly, a

že mezi továrny adí veSkerá ' zaízení, Jctlerá

maáí svíq pannám ipiywovy neb vodní rocdor.

Le tato ísla nejsou úplná. Z dílen, v nichž pra-
cuji toliko mužové, s vylouením žen a détí, byly do
této tabulky .pijaty jen pekárny. Oslatnl nemají ježte

inspektor. Nicmén mžeme dojíti pibližného ísla,

udávajícího zalidnni dílen. Ženy a dti ženského po-
hlaví byly roku 1897 zamstnány v dílnách potem
356,098 a mužové potem 320.678- Ale ježto pomr
rcui k ženám ve všech továrnách a dílnách byl

2,654.716 ku 1,152,308, možno pijmouti tentýž pomr
pro dílny. To by dalo kolem 820.000 dlník pohlaví

muižského a úhrnný poet dlnicíva v dtínách' osob
obého pohlaví 1,176.000, zamstnaných v 147.000 díl-

nách. Souasn by byl úhrnný poet osob zamstna-
ných v prmyslu (vyjma doly] roven 4,983,000,

Možno tedy íci, že skoro tvrtina (24%) ve*k*rého
anglického prmyslového dinlctri pracuj* dflaácb

o mén jak osmi až deseti osobách, pipadajících pr-
mrné na jed*^ xávod,*)

Nutno poznamenati, že z tchto 4.983.000 prmy-
slových dlník bylo skoro 60.000 dtí pracujících

pl dne, 401,000 dvat a 463000 hoch od 13 do 18

let, kteí mli taác dlouhou dobu pracovní jako dospli

a že bylo 1,077.115 žen (pes 18 let). Jinak eeno,

*) Hlavní inspektor Whítelejáe psal mi t. 1900, že poet d?.-

l«n, které nebyly pojaty do jeho správ, iní. asi polovinu víech

dJUo. — Pan wtátelegge od té doby pokrauje v uveejování

svých zajímavých zpráv o pipojuje k nim nové skupiny dflen.

Nicmén nejsou zprávy ityto dosud úpkié. V poslední zpráv,

ijveejnené r, 1911 vidftrae, že je zaznamenáno 147.CO0 dlník
ke fconcí r. 1907, ale udány píjmy ,105.000 dlnlM. A a v

32.000 dílnách ' .nebyly zamstnány ani ženy ani dti (pod 18.

rok] -nebyly jejich píjmy uveejnny. Zpráva- na r 1907 dává

tedy pouze 91.249 dílen, v nichž bylo zamstnáno 638.3.35 osc-b

(186064 pohlaví mužského a 282.328 ženského, 54 605 hochu a

113.728 dívat v «tá od 14 do 18 let n 863 hoch a 751 dvat
mhHicfc než 14 rok),
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ptina veškerého prmyslového délnictva byly dv-
ata a hoši, a více jak dv ptiny (41 ze sta) byly
bu ženy, neb dti. Veškerý prmysl Anglie, se svytu
obrovským vývozem, dával tedy prácí sotva tem
milionmdosplýchlidí; — 2,983.000 ste

42,000.000 obyvatel, k emuž nutno ješt pipojiti
972,000 pracujících v dolech. Pi textilním prmyslu.,
klený dává slkoro polovinu vývozu Anglie, nachází
práciménjak 300,000 dosplých lidí.
Ostatek je prací dJetí, hoch, dvat a žem-

Hvned si všimneme, že 1,051-564 dkák, — muž,
žena dti, — kteí r, 1897 byli v Anglii zatnsto ani
pi prmyslu textilním, bylo rozdleno na 10,883 to*

váren, což dává prmr toliko 93 dlník na jednu
továrnu pro celý tento rozsáhlý prmysl, v nmž
»koncentrac<*« uinila nejvtší pokroky a v nmí se-

tkáváme se s továrnami, majícími až pt a šest títíe

dlnk.
Pravda, že inspektoi oznaují každé oddlené od-

vtví uritého prmyslu co zvláštní závod. Tak když
nkterý zamstnavatel neb spolenost m» prádelnu,

tkalcovskou dílnu a úpravnu, jsou tyto ti dílný v se-

znamech zaneseny jako tí tzvlaétní, oddlené továrny-

To gest však ostatn velmi správné, má-U býti ínl-
na .pesná pedstava a stupni koncentrace uri-
tého prmyslu, Víme také, že na p. v bavlnáském
prmyslu v okolí Manchestru jsou prádelny, tkalcov-

ny, úpravny atd. velice asto oddlenými továrnami,

kíeré náležejí rozdílným pánm a které si svoje pro-

dukty zasílají v rzném stadiu výroby, kdežto továr-

ny, které sluují na témže míst a pod toutéž- sprá-

vou tí neb tyi po sob jdoucí fáize výroby látek,

jsou spíše výjimkou. Ježto nám ostatn záleží na tonv,

abychom seznali u rozliných výrob stupe koncen-

trace, která byla vynucena, pokroky techniky,
jsou to práv ísla tohoto druhu,

'
která nás zajímají.

Ohromný rozvoi malotováren shledáváime zvlášt u

jstalních, retextilních prmysl. V tchto, jiných než
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textilních odvtvích prmyslu tvarná prmyisdp báá*
akýj je 2.755.460 dlník rozdleno na 79.059 továren,
které "mají prmrn každá pouze 35 dlník, A ko-
nen zaadili inspektoi ve své tabulky 676,776 dl-
ník, pracujících v 88,8'14 dílnách (bez jakéhokoliv

motoru), což dává prmrn toliko 8 dlník na jednu

dílnu. Tato posléze jmenovaná ísla ješt však nedo-
sahují' skutenosti, ponvadž bylo by, jak jsme vidli,

nutno k nim pipojiti na šedesát tisíc dílen, majících

kolem pl milionu dlnictva, jež nejsou v seznamech
zanesený.

Prmry 93 a 35 dlníku a dlnic na jednu továrnu
a 8 na dílnu, jakož i úhrnný poet prmyslových zá-

vod 178.756, kácí legendu o tom, že vellkoprmysl
pohltil maloprmysly. ísla ta naopak ukazuji, že o-

orovské množství malých továren (užívajících me-
chaniokého motoru) a dílen (bez mechanického mo-
toru) odporuje pohlcení vešilo (prmyslem a nai kolík

se množ! po boku tohoto ve všech odvtvích výroby
nedávného pvodu.
Kdyby byda v Anglií statistika, obsahující, seznamy

všech továren s pipojeným potem dlnictva v kaž-

dé z nich zamstnaného, tak , jak to máme pro Fran-

cii a Nmecko., snadno bychom stanovili pesný po-

et továren, zamstnávajících více jak 1000, 500, 100

a 50 dlník- Tchto údaj však nestává, vyjma pro
doly. Statistiky továren pocházejí, od továrních in-

spektor, kteí nemají volného asu k sestavování ta.

bulek, nebo možno, že nemají ani práva k tomu. Na
štstí udává Zpráva p, Whiteleggea pro rok 1897 po-

et textilních továren, netextilních závod a dílen

pro každJé ze 119 hrabsrtví Spojeného království a pro
každý oddíl všech prmysl (je jích tam okolo jedno-

ho sta), jakož! i poet dlináctsva v 'každém z .tchto ví-

ce než 10.000 odidJecoí, Tímto zpsobem mohl jsem

vypoísti prmry dlnictva, izamstaffitnáho v závo-

dech a továrnách pro každý obor prmyslu zvlášt a
pro všechna hrabs*ví, Mimio fo p. Whitelegge zaslal
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mi iatekarv dva dležité zázniatmy: poet továren, ma-
jících více než tisíc dlník a poet tch' tov 4r eri,

kiteré fich' mají mén než deset.

Vezmme piedevším prmysl textilní, který za-

hrnuje v sob bavlnu, vloni, hediváibí, len, jutu a konto-

ptf, jakož í (králky aLmechanícké pletení. Pekvapí za-

jisté, když zvíme, že i v bavlnáském prmyslu se u-.

dnžel až dodnes veliký poet zcela malých továren.
Dokonce v okrese West Ridíng v hrabaví Yorkském,
který po Lancashiru je nejvtším stediskem bavlná-
ského prmyslu v Anglii, a kde nachází se skoro ter

tíná veškerého v bavlnáství pracujícího dlníctva.

(237.444). je pro 3,210 továren tohoto okres prmr-
ný poet dlnictva pouze 73 osob na jednu továrnu.

A" i v hrabství Lancashirském, kde je skoro polovina
všeho textilního dlnictva, je tchto 434.609 muž,
žen a' dtí rozdleno na 3.132 továren, z nichž má
'kaka

1 prmrn pouze 139 dlník. Pomyslíme-li si,

e v tomto potu jsou továrny, které zamstnávají
2-000 aiž 6.000 osob, zarazí nás poet malých továren,

o mén než 100. dlnících, které nepestávají žití po
boku velkých závod. Ale uvidíme, že jest tom* tak

ve všech' prmyslech',

V stedisku kraijkáffství a strojního pletení v hrab-

ství Nottinghamském, pracuje 18.434 dlník a dlnic
vtšinou v malých továrnách, Pro 386 závod y "Not-'

tin^haimu 'iní prmr pouze 48 dJeWtót Jak yidttme,

je veSkb(permysl daleko' fotíc, aby pohltil mátopír"-'

mysL

Ješt (pounjší je pfebfod, který podárvá poet
textilních továren- v jiných brabstvtóh' Spojeného

královsAvt Ukaizuje náim, že v 49 hrabsfcvích! exi-

stujje skoro 2,000 * textilních továren,- Utiteré' maýj.

každá o tíodtoi mén než 100 dlník, v jedné to-

várn -•• a že je tam' vlelimtí znaný .poet taktových,
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které zamstnávají pouze 40 o. 50, 10 a<ž 20 a i -mén
než 10 dettaW]
To se ostatn" dalo pedvídati každým, kdo má n-

jaké praktické znalostí prmyslu, ale jest to pehlí-
ženo theoretílty, kteí zwají prmysl hlavn z kíníh, V
každé -aerní Je vedle velikých továren vždy velký po-
et malých továren, -jejichž úspch je založen na roz-

manitostí jejich výrobk a lehkostí, -s jakou se pizp-
sobují promnlivým choutkám mody. To platí zvláš
o lakách vlnných a látkách polovmných-
Krom toho je také dobe známo anglickým továr-

níkm, že v dob stavní velkých bavlnáských tová-

ren, továrníci spádacích a tkalcovských stroj, po
dodání slo^ndho zaízená velkým továrnám, bylí bez
objednávek a proto poali nabízeti svoje stroje za

sníženou cenu a na uvv malým venkovským tkalcm.
A tehdy se tito 'sdružovali po tech, tvech neb pti
k zafkoupení stroj a vytvoili takto v Lancashiru ce-

tý ok-rsek malých bavlnáských továren, které stávají

dodnes., aniž by bylo možno pedvídati, že zaniknou,

V souasné dob ebátoence daí se jim velice dobe.
Když na druhé stran uvažujeme rzná odvtví tex-

tilního prmyslu fbavbra, vlnu, hedvábí, jutu atd.), vi-

díme, že pevláidá-li velká továrna v pádelnictvi a

f.kalcovství bavlny, esané pfee a lnu, jakož í v pe-
deni hedvábí — ímž dostupuje v tchto odvtvích
prmr dlnictva v bavlnáských továrnách až na 150

dlník a v prádelnách lnu na 267 — náležejí ostatní

textilní prmysly do oblastí stedního a malého pr-
myslu. To jest. pro vlnu. sh od div ílátky vyrábné
ze starých kus a odpadk), konopí., žín, strom vy-

'"') Dle kivky, ktenott jsem pn>poeU, se zdá, že všecky tex-

tilní továrny jsou dle velikosti rozdleny následovní: -ne raéo
než 500 pracovaílcú- má 200 íováireii s 203,100 pr-ac-ovníky; od 459

do 200. mé 660 továren s 231.000 pracovníky; od 199 do '.100 má
2,955 tov. s 443.120 prac; .od- 99 do 50*ná 1.380 !ot. s 103.500

prac: mraz než 50 mí 1.410 tov. o 42.300 prací úhrnem 6.É05

toVáren s 1.002,020 pracovníky. — iíinelccnlh Ccnlury,
Awjíwst 1900 str. 252.
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ráibné krajky a strojn pletené zboží, jakož i pro
tkaní hedvábí, existují ovšem také velké továrny, ale

vtšina tchto závod patí do oblasti maloprmyslu;
nebo pro 3,274 továren, zpracujících vlnu, iní pr-
mr 20 až 50 dlníku; také pro sh od d y je pouze
27 až 38 a pro ostatní odvtví je 37 až 76, Powze pro
továrny na zboží pletené dostupuje prmr na 93, ale

ihned uvidíme, že v tomto odvtví je maloprmys!
velmi etn zaazen v rubrice »dflny«.

Tedy souhrn všech tchto dležitých odvtví angli-

ckého textilního prmyslu, který zamstnává více jak

240.000 dlník a dlnic, zstává aí dodnes hlavn v

kategorii prmysl malých a stedních. '

Pejdeme-li nyní k betextilnim prmyslem, vidíme
na jedné stran velké množství malých prmysl, kte
ré se vyvinuly kolem hlavních prmysl a patí k ním
a na druhé stran velmi znanou ást prmysl zá-

kladních, které rovnž zstaly ve stavu malých závo-

d. Prmr pro všechny tyto prmysly,, které zamst-
návají ti tvrtiny veškerého anglického prmy&lové-
ho dliúctva, to jest 2,755.460 dlník,'dosahuje, jak

jsme vidli, sotva 35 osob na jednu továrnu, a to je-

št nejsou vzaty v úvahu dílny. Pi pechodu k po-

drobnostem, probírajíce s« ísly, která jsem vypoítal
pro každé odvtví zvlášt, pochopíme však ješt léoe

veškerou dležitost malých prmysl pro Anglii. To
nyní uiníme,, všímnoucc si pedevším velkoprmystu
a pak se pozastavíme u maloprmyslu.

Dle inspektorovy pijaté kkisifikace vidíme pede-
vším, že plynárny náležejí do oddlení dosti velkých

závod (prmtn 78 dlník); Jfovnž náleží sem též

iíumaflský prmysl (prmrem 125 dlník); mezí 456

sklárnami Spojeného království musí být! též velké

závody, ponvadž prmr iní 87 dlník.-

Paik pijde táfoa a zpracování kov, která se pro-

vádí pravideln ve velkém; a!e jíž slévárny železa ná-

ležejí velkou ástí do stedního a malého prmyslu
•lak jsem sám vídl, mají v okresu sbefieMském mno-
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hé slévárny pouze 5 až 6 dlník. Jist, že pro kon-
strukci -velkých strofu stává znaný poet velmi vel-

kých továren, na p. obrovské továrny v Armstrongu,
nebo ve Whitworthu nebo -státní dílny ve Woobvich.
Z&jínravo však je poznamenati, že vedle toho prospí-

vali i malé a že jsou dosti etné, aby zmenšily prmr
na; 70 dtajfcjnia jeden závod proi 6.318 továrem; t&bo
kategorie.

Stavba lodí a výroba kovových rour náleží samo-
zejm k velkoprmyslu (prmrn 243 a 156 osob' na
závod). Rovnž i dva velké státní hutní závody, které
dávají práci 23.455 dlníkm,
Pejdouce k výrobkm chemickým, setkáváme se

opt svelkdprmyslem pi výrob žírávín a zápalek
(toliko 25 továren); ale naproti tomu výroba mýdla a

svíek, jakož í hnojiv a všech ostatních' chemických
výrobk, ktterá represeaiituje skjpro dva tisíce závod,-
spadá skoro úpln do oboru malých prmysl. Pr-
mr clní pouze 29 dlník na jednu dílnu. Pravda, je

asi pl tuctu, velmi rozsáhlých mydláren — zaasté
známých jen z reklamy, se kterou se setkáváme na
poláich a na skalách1 — ale ten slabý prmr 29 dlní-
k ukazuje, jak velký poet velmi malých továren

žije po boku mýdlových král.
Také 2.500 závod na devný a železný nábytek

nákleží k maloprmyslu. Malé a nejmenší bují vedle

ohromných, neítaje ani tisíce ješt menších dílen.

Velké sklady, zízené ve velkomstech, jsou vtšinou
výstavami nábytku, •zpracovaného v malých továr-

nách, ano í v. dílnách,

V potravináství shledáváme se se všemi stupni

stávají velké továrny na cukr, okoládu, konservy; a

vedle nich malé. závody, které si nemohou stžovati

na sousedství, velkých,
.

protože zamstnávají skoro

dv tetiny dlníctva tohoto oboru. Pirozen pone-

chávám stranou venkovské mlýny, neubráníme se

však podivu nad malými rozmry velkého, potu pi-

vovar (2076 pivovar má prmr pouze 24 dlník
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na jeden závod) a závod na výrobu sodovky (3.365
závod má prmr pouze 11 dlník).
Potiskování kartoun náleží ješt do oblastí vel-

kých továren, ale tyto jsou provázeny dosti znaným
potem malých, takže prmr dostupuje 144 dlník.
Nacházíme také 14 velkých továren na barveni tu-
reckou ervení, z nichž má každá prmrn 394 dl-
ník. Nacházíme však také více jak sto tisíc dlník,
zamstnaných ve 2.72S malých závodech tohoto dru-
hu, na bílení, appreturu, balení atxi, a v tom je novy
píklad malých prmysl, rodících se kolem velkopr-
myslu. Ve výrob a úprav Šatstva a klobouk, prá-
dla, obuví a rukavic vidíme, Že prmr dostupuje až
80, 100 a 150 dlník na továrnu. Ale i zde udržují

nesetné malé dílny ilou konkurenci. Nutno též po-
znamenati, že vtšina tchto konfekních továren má
svj zvláštní charakter. Závod kupuje sukno a stro-

jem ho nastíhá. Šití je však svováno ženám, které
picházejí do závodu, pracovati. Tyto si platí jak šicí

stroj, tak motor (i'e-li tam jaký), tak plyn k žehlení

atd., a pracují od kusu. Zde asto vládne »S w e a -

t i n g « y s t e m«, »vymai£kávací systém« ve velkém.
Okolo velkých továren jest soustedno velmi mnoho
malých dílen-

Konen nalézáme velké továrny na výrobu pra-

chu a výbušných látek (ani ne 12.000 dlník), knoflí-

k k šatstvu a deštník (toliko 600tí osob). Ve vše-

obecném pehledu dílen vidíme však, že po boku
tchto nkolika velkých dom stává tisíce 'pouhých

dílen,
• Jak mi pan Whitelegge píše, stává celkem továren,

které zamstnávají více jak tisíc dlník a dlnic v

textilním prmyslu pouze 65 (102.600 dlník) a ve

všech netextilních prmyslech toliko 128
.
(355.208

dlník).
Tímto krátkým výpotem vyerpali jsme vše,^ co

náleží k velkowimyslu; Všecko- ostaímí náleíí ténrr
nípinfi do oblastí malého a asto í. velmi malého pr-
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mysiu. Sem spadají veškeré továrny ke zpracování
deva, které, ítají prmrní pouze 15 lidi na fedeu
závod, ale representuji více jaíc 100.000 dmík a. více
než 6,000 zamstnavatel. Koželužstvi, výroba vše-
možných drobnosti ze slonoviny a kosti, ba i výroba
cihel, porcelánu a hraíství, to vše — pedstavuje
více jak 260.000 dlník a 11.200 zamstnavatel —
až na nkteré výjimky, spadá do oboru maloprjnysl*.

Zpracováni kov, jako leštni,, emailování atd,, ta-

ké ješt spadá do maloprxnyslu: prmr na, dftnu je

pouze 28 dlník- Zvlášt však nápadným je obrov-
ský rozvoj malého a zcela malého prmyslu ve výrob
hospodáských stroj (32 dlník na továrnu), rozli-
ných nástroj (prmrn 22), jehel a špendlík (.43),

železného zboáf, lékaských pístroj a rzných ná-
stroj {25], ba i kotl (48 na továrnu), etz, kabel
a kotev (v jistých okresích je práce ta provádna
run —• ženami).

Bylo by zbyieno pipomínati, že výroba nábytku,
kterou je zamstnáno asi 64,000 dlník, náleží více

než ze tí tvrtin k maloprmYslu. Prmr pro 1.979

továren tohoto odvtví jest pouze 21 dlník, nepoí-
taje v to dílny. Totéž" platí o továrnách k nakládání
ryb, o strojním paštikáství afcd., které zamstnávali
ve více jak 2.700 závodech (neítaje dílny) na 38.030

dlník, tedy každý prmrem pouze 14 dlník,
Kí?aiotaictví a výroba hodinek:, fotogra-fíckých pí-

stroj a všemožných pepychových pedmt — M
dává ješt 54.O0O esob, zamstnaných malým a zcela

malým prmyslem.
Také pi tiskaatví, litografií, knihvazaství a výro-

b papír máme ješt obrovské pole pro maloprmysl,
kterému se zde daí po boku velkých závod. V tom-

to odvtví pracuje více jak 120.000 osob. ve více jak

6.000 závodech (dílny v to neítaje).

A konen nacházíme široké pole pro maloprmvsl
v. sedláství, kartánictví, provazníctví, výrob pla-

chet- košikástvf n tisíc malých pedmt z kže.
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papíru, deva, kov a tak -dále- A tuto tídu nemožno
zanedfeialfci, ježítio pedlsaivuje více j*k 4,300 zamst-
navatel a pes 130.000 dlník, pracujících v malých
továrnách!, vedle -nkolika velmi rozsáhlých —. pr-
mr je pouze 25 až 35 osob! »a íovámiu-,

Zkráfflca, pí tchto netextilních prmyslech,
stanovili feispeíktoi 32,042 závod, zamstnávajících
každý mén Jak deset drnik.
Celkem 270-000 dlník, zamstnaných v malých

závodech, majících mén než 50 a í 20 dlník, což je

píkou toho, že velmi velký prmysl (více jak 1000
dlník na továrnu) a zcela malý prmysl (mén- jali

deset) zamstnávají skoro stejný poet pracovník.
Z tohoto rychlého pehledu pochopím* úlohu málo-

prmyslu v Anglii, A feste nepovdli jsme nieho o
dílnách1

. Ve svých' -prvých' zprávách zaznamenali
tovární inspektoi 8.814 dílen, ve kterých r. 1897 pra-
covalo 676-776 osob (z toho 356.098 žen). Jak jsme
vsak výše seznali, jsou tato ísla neúplná. Poet dílen

musí býti zdvojnásoben a musí v nich pracovati na
820.000 muá a kolem 356.000 žen a dtí; tedy asi

1.200.000 osob.

Do této tídy náležejí pekai, tesai, krejí, obuv-
nici, kolái, kovái, kotíái atd, roztroušení po vsích

a mstech. Patí sem však také velké množství dílen,

které náležejí k prmyslu v pravém slova smYslu, to

íes-t dílen, které pracují pro obchodní velJcotrh. N-
které z tchto-- dílen mohou ovsem zamstna-ti 500 í

více osob', ale ohromná vtšina- zamstnává prmrn
pouze 10 až 15 dlník a dlnic na jednu dílnu.

Tak v této tíd nalézáme zapsáno 1.348 malých
závod, rozsetých po venkov a "po pedmstích vel-

kých' mftrt, v nich* kolem 14,000 osob vyrábí zboží

pletené, kraijícy, vyžívá a pracuje na runích' stavech;

více jak sto malých koeluíen; pes 20-000 osob pra-

cujícícK v malých závodech
1

na povozy a 746 malový-

robc velocipéd. Pí nožíství, výrob malých
1

ná-

stroj
1

, malých zbraní; heb a šroub, ano i kotev n
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kotevních etz, nalézáme více tisíc" malých dílen a

na šedesát tisíc dlník, A to vše neítaje dílny, kde
nejsou zamstnány žádné ženy ani dti, ježto tyto ne-
podléhají továrním inspektorm.
Pi výrob odv je zamstáno nad 350.000 dlník

a dlnic a poítá se na 45-000 dílen — a zase nejedná
se o malé krejí, ale o spoustu dílen> bujících ve Wh i-

techapelu a pedmstích velkomst, kde nalézáme 5
až 50 dlnic a dlník zhotovujících odvy pro velká

i malá skladišt, V tchto je zákazníkm vtzata pouze
míra a nkdy se i odvy nastihají, ale šíty jsou pak
v malých dílnách, mnohdy na .venkov; malé venkov-
ské dílny pijímají í velké objednávky pro vojsko.

Také prádlo a stižní zboží prodávané ve velkoob-

chodech jest vyrábno v malých' duhách, jichž poet
je do desítek tisíc.

Rovnž tak má se to s nábytkem, žínnkami a

polštái, klobouky, umlými kvtinami, deštníky-

stevíci, ano i s laciným klenotníckým zbožím. I .ty

nejrozsáhlejší skUaiy chipvíaíí pouze vtší nebo menší
soubor vzork. ^Veškero zboží je vyrábno za babku
a den ode dne v tisících a tisících! dílnách-

Možno tedy íci, že vylouíme-lí z této tídy v
dílnách zamstnaných lidí kolem 100,000 dlník,
kteí nepracují pro prmysl v pravém slova smyslu,

a pípojíme-li na druhé stran k tomu kolem 500.000

dlník nepojatých ve zprávy továrních' inspektor,
máme nad milion dlník a dlnic, pináležejících'

výhradn k maloprmyslu a jež teba piísti k dl-
níkm, pracujícím v malotovárnách', o nichž jsme

mluvili. emeslnící, pracující pouze vlastníma ruka-

ma, nejsou v tomto potu pojati.

Tak vidíme, že i v Anglii, jež mže býti považo-

vána za pedstavitele nejvtšího rozvoje velkopr-
myslu, je poet v maloprmyslu zamstnaných osob

ohromný. Maloprmysl je zrovna tak' charakteristi-

ckou tváností anglického prmyslu, jako jeho nko-
lik obrovskvr.h továren a železáren.

'
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Pedmstí Londýna, Glasgowa a ostatních velkých
mst se zrovna hemží malými dílnami a jsou v Anglií

kraje, kde maloprmysl je tak vyvinut jako ve Švý-
carsku nebo v Nmecku, Toho dobe známým pí-
klade je Shefield, Sheííeldské nožíství — jedna ze
sJáv Anglie — není provádno strojn: z vtšího dílu

provádí se ruin, Stává sice v Sheffieldu nkolik dí-

len, které provádjí výrobu nožíského zboží celou,

od pípravy ocele až k úplnému dohotovení nástroj
a které zamstnávají placené dikiictv©. Edward
Canpenter, který m laskav sebral informace o

sheifíeldskéra prmyslu, ekl mi však, že i tyto do-

my dávají ást práce provádti mimo závod, malým
mistrm. Velká vtšina noží však pracuje doma
se svými rodinami, nebo v malých dílnách opatených
motorickou silou, které si pronajímají za nkolik
shilling týdn. Rozsáhlé prostory jsou pokryty vel-

kými stavbami, rozdlenými na nesetné malé dílny,

které mnohdy mí sotva nkolik tvereních metr.
Vidl jsem tam nožíe. pracujícího v díln, která m-
la sotva dva metry šíe na dva metry délky, jak ko-

val po celý den želízka nož na malé kovadlin,

maje tsn u levé ruky malou výhe. Nkdy pracuje

noží s jedním neb dvma pomocníky. Ve vyšších po-

schodích je na sta malých dílen, opatených motori-

ckou .šálou. Jsou prcwajmá&y mai týdenní lhty a v
každé z nich' pracují ti, tyi, pt dlník a jeden

»mistr«, vyrábjíce pomocí malého potu velmi jed-

noduchých stroj všechny druhy nástroj: pilníky,

pily, želízka k nožm, bitvy, americké nástroje aitd.

Broušení a leštní se provádí v jiných malých díl-

nách; a ocel sama je dodávána z malé slévárny, kte-

rá zaujímá sted dvora a jejíž personál nepekrouje
pt nebo šest muž,
Když jsem navštívil tyto dílny, mohl jsem se snad-

no domnívati, Že jsem v malé nožíské vesnicí v Ru-
sku, jako je na p, Pavlovo nebo Vorsma. Sheffiel-

ské nožíství si tady zachovalo svoji- starou organí-
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saci a- tento faikt je tím pomttiboctaeyši, protože acwtóí

vtšinou vydlává mák>. Ale tebaže mzda. -rraae se
omezuje na nkolik shíllíng týdn, živoí tento ra-
dji, než aby vstoupil do nkterého »domu« jako ná-
mezdný dlník. Udržuje se tedy v SheHieWu stále
duch starých emeslnických organfiací o jichž revol-

tách kolem t. 1870 'bylo tolik! (hovoeno.
Také Leeds a okolí bylo až do nedávná sídkm

vetoi rozšíeného domácího prmyslu. Když Edward
Baines r. 1857 vydai svoje prvé popsání prmyslu
hrafcatví Yorkského (Th. Baines; Ýorkshire.
Past and Present; {Ýorkshire, jeho minulost a

pítomnost]), byla nejvtší ást vlnného zboží, vy-
rábni v tomto kra^í, tkána run,*)

Run vyrobené sukno bylo dvakráte týdn -doná-

šeno d)o Clotíiiers' HiaJl a v poledne bylo pro-

dáváno obchodníkm, kteí provádli úpravné práce
ve isvých velkých dílnách. Soukeníci se edružílí k po-

stavení akciové prádelny. Tam byla pipravována a

pedena vlna, ale tkána byla na runích stavech od
soukeník a len jejich rodin. Dvanáct let ina to u-

stoupil runí stav skoro všeobecn stavu mechani-
ckému- Tu však soukeníci, starostlvívi jsouce o svojí

neodvíslost, uchýlili se k zvláštní organisací. Prona-
jímali si sál, nebo i ást sálu v továrn a tam umí-

stili svdje starvy, — -nkdy i raafjámali si miechanický
stav a "pracovali i na dále rteodvísle. Tato charakte-

ristická organisace, která — alespo ásten — se

udržela až dodnes, dobe ukazuje úsilí maloprmysJ-
mk o zachování jich posic pes konkurenci velkých

továren. A teba íci, že velice asto zvítzila továr-

na jen užitím podwactaýoh prostedk a hJanébaýrn

vykoistovánim dtí.

*) Polovina z 43.000 dlník, kteí bylí tehdy v tomto kraji

zamstnání výrobou vlnných íáttlki tkala na rudních staveeh.

A rovnž tak bylo tcmu s ptinou re 79.000 osob zafcyva>jfc<iA

ss pedením vlny.
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fordském a Bedfordiském, Puinooháfství je velice

obvyklým zamstnáním ve vsích hrabstvích Nótting-

hamsKého ai Derby; a nkteré veliká londýnské skla-

dy zasílají vesnianm v Stissex a v Hampshíxe suk-
no, aby z nho tito hotovili obleky. Hotovení plete-

ného zboží z vlny má svoje stedisko ve vesnících

v Leicesteru a ješt více ve Skotsku, Pletení slámy
a hotovení klobouk jsou emesla v mnohých kra-
jích rozšíená, V Northamptonu, Leicesteru, Ipswichi

a Stafíordu bylo obuvnictví až do nedávná všeobec-
ným zamstnáním, které bylo provozováno v bytech,

neb v malých dílnách, A ani v Norwíchi nevymizel
ješt maloprraysí, pes konkurenci továren, které

vyrábjí obuv ve velkém.
Teba také pipomenouti, že nynjší vzrst velkých

továren na obuv zvtšil též znan poet dvat a
žen, které šijí svršky a vyšívají stevíce bud ve svých
'vlastních domech neb v dílnách, zatím co nyní rozvi-

nuly se malé továrny na výrobu podpadk, škatulí

atd.

Vidíme tedy, že i v Anglii jsou maloemeisla dle-
žitým initelem prmyslového života, tebaže vtši-

na jich je soustedna ve mstech, Konstaujeme-li
však, že v této zemi jsou venkovské prmysly mno-
hem mén poetné než na pevnin, nesmíme se do-
mnívati, že jejích vymizení jejédín dílem usilovnjší

konkurence velkodílen a velikých továren. Hlavni

píinou tohoto zjevu bylo nucené opouštní vesnic.

Z díla Tbowldía Rogerse The Ecomumíc I «

-

terpretation ol Hvstory je všeobecn zná-

mo, že v Anglii rozvoj velkého prmyslu pojil se úzce
k tomuto hromadnému vysthování, vnucenému se-

dlákm. Veškeré prmysly, kterým se dobe dailo

na venkov, byly takto nadobro ubity-') Všude, kde
byly laciné pracovní síly, množily se dílny, a to mno-
hem snadnji než továrny. Obzvlášt chairíukteristi-

*) A. Toymbee, Le ctur e s on the IndustrialRc-
v o 1 ti t i o n i n E n jj ] a n d.
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ckým~je pro Anglií, že nejlacinjší pracovní síly —
jinak eeno ty nejubožejší mas&y Údu — naleznou
se zvlášt ve velkomstech. Agitace, ostatn bezvý-
sledná, provádná vzhledem k »obydlím chudiny*, k
»nezamstnaným« a k »swatíng systému*, postavila

tento specifický rys hospodáského života v Anglii

a ve Skotsku do plného svtila; ai stvdomitá bádání,

provedená p, Charíieisean Boothern zjistila, že 'Bvrti-

na obyvatel Londýna — tedy 1,000.000 ze 3,800,000
— cítila by se šastnou, kdyby hlava rodiny mla
pravidelnou mzdu 24 korun po celý rok. Polovina z

nich hy se spokojila s ješt menším obnosem. Týž
stav vcí byl konstatován panem Seebohm Rownstrel
v Jorku.*

1

). Laciné pracovní síly jsou nabízeny, ve
Whit,echaipeliu a ve Southwaíiku a ve všech pedm-
stích dležitých mst Velké Britanie v takovém
množství, že malé domácí prmysly, které na pevni-

n jsou roztroušeny po venkov, jsou zde naopak
soustedny ve velkomstech.
Nemáme pesných statistik o tchto malých pr-

myslech, ale pouhá procházka po pedmstích Lon-
dýna by postaila, aby ukázala celou tu rozmanitost
malých emesel, které se množí v hlavním mst a
ve skutenosti ve všech hlavních mstských skupi-

nách.

Výpovdi, uinné ped »Komisí Sweatíng Systé-

mu* ufeáíaaly, že velké závody a domry, kde prodávají

se hotové odvy a nábytek, jsou zaasté pouze vý-

stavami vzork, nebo imfoy organísovacnýnu k prodeji

výrobk maloprmyslu. Tisíce zamstnavatel »vy-

makávatel«, z nichž jedni mají vlastní dílny, drazí

pak prácí pouze rozdílejí jiným vyssávam, kteí ji

zase rozdílejí metzí dlníky doma pracující, to jsou

zásobovací nádherných sklad a bazar. V tchto
bazarech je soustedn ne prmysl, ale obchod; a

*) Poverty: a Study of Town Lile, London. (Mac-
millatt) 1901,
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tyto velké domy hrají dnes úlohu, kterou kdysi hrál

feudální zámek v zemdlství: ceiitralkuji zisk, ne
viak výrobu.
Rozvoj rnaloprúmyslu, jdoucí krok 2a krokem s

rozvojem velkých továren není ve skutenosti wc,
emu bychom -se museli diviti. Jest to hospodáská
nutnost Pohlcování malých prmysl vtšími podni-

ky je nepopiratelným faktem, který byl nápadný ná-
rodohospodám z let tyicátých minulého století,

rriá&té v pranysiu textilním. Pokrauje ješt v. n-
kterých jiných prmyslech a zvlášt bije do oí
/-zhledem *k potu veJaní velikých zárod zpracová-
vajících kovy a válené poteby pro rozliné státy.

Ak vedle tohoto .zjevu vzniká paraleln druhý,

který spoívá v neustálém tvoení se nových prmy-
sl, jich poátky jsou všeobecn velmi skrovné. Kaž-
dá nová továrna vyvolává k životu jistý poet ma-
lých dílen, jichž ástenou úlohou je starati ee o po-

teby velkého podniku a ásten podrobovati vý-

robky tohoto podniku njaké další pemn. Tak r.a

pf. prádelny bavlny vyvolaly znanou poptávku po
devéaých cívkách a vijakách; a v jezerním kraji po-
aly tisíce lidí vyrábti tyto pedmty — nejprve

ron, pozdji pomocí velmS jednoduchých strofu.

Teprve nedávno, po mnoha letech, kterých bylo te-
ba k vynalezeni stroj — bylo poato s výrobou
tchto pedmt ve velkém, v továrnách. Ale pon-
vadž stroje jsou velmi drahé, vyrábí se ješt dnes
znaná ást tchto cívek v závodech,, kde se používá
málo stroj; a závody tyto jsou pomrné ntalé, pon-
vadž zamstnávají zídka kdy nad 50 dlník, —

*

vtóimou dtá,. Co se pak viják nepravidelné íormy
týe, jsou stále vyrábny run, nkdy pomocí pí-
stroj vymyšlených dlníky samými. Takto bývají

vyvolávány nové prmysly, které nahrazují bývalé
Každý z nich projde pedchozím stadiem, kde bére

na se skrovné vzezení, než pejde k form továrny,

neb velké rukodíbry. A lm životnjší je vynalézavý
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genius toho kterého národa, tím více tchto bujících
prmysl u nho nalézáme. Toho novým dkazem "je

obrovský poet malých továren na kola, které vy
rostly v posledních dvaceti letech a které kupuji

rzné hlavní souáatky stroje od velkých továren.
Mohli bychom citovati ješt po dotuácku provádnou
výrobu obuvi, klobouk, hotových odv, krabiek
na zápalky, 'konfekního a kupeckého zboží at-

Veiká továrna krom toho ješt podporuje vznik
nových malých prmysl tím, Že tvoí nové poteby.
Láce bavlny a vlny, papíru a kže byla píinou
vzniku celých set nových emesel. Naše píbytky
jsou naplnny jejich výrobky, — nejaatji vcmi ne-
dávno objevenými. A jestliže nkteré z tchto ped-
mt jsou vyrábny v ohromném množství v továr-

nách, vyšly všechny alespo svým pvodem z ma-
lých dílen, kdy poptávka nebyla ješt tak znaná,
aby vyžadovala organisací velkoprúmyslu, ím více
bude nových vynález, tím více budeme míti malých
prmysl tohoto druhu. Ale také ím etnjší budou
tyto malé prmysly, iim více se rozvine vynalézavý

duch, jehož poteba jest v Anglií tak pocitována (p,

ArrasAroaigern mezi jinými). Nemusíme se iedy diviti,

vidfme-H tak mnoho maloprmyslu v této zemi, ale

musíme litovati toho, že tak velký poét jich opustil

venkov, následkem špatných okolností, za jakých

lze držeti pdu, a že se vysthovaly v tak velkém
potu do mést, lou žkod zemdlství.
Takto v Anglií, jako všude, je maloprmysl dleži-

tým initelem prmyslového života zem. Ona neko-
nená rozmanitost emesel zpracujících polotovary
velkoprúmyslu, byla hlavní píinou rozvoje vynalé-

zavého ducha a ona to byla, jež vypracovala poátky
budoucích velkoprmysl. Malé dífny na velocipédy,

se svými sty a sty drobnými zdokonaleními, jež zave-

díy, byly ped našima vlastníma oima základními

bukami, z nichž vyrostl velký prmysl motorových
kol a pozdji aeroplan. Mali venkovští eavaovai
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ovoce byli pedchdci a zakladateli velkých továren
na zavaování ovoce, jež nyní zamstnávají na sta

na sta dlník, A tak dále.

Tívtfditi tedy, že malé prmysly jsou, udeny k tomu,
aby byly absorbovány velkými, zatím co každodenn
nové vzrstají, bylo by opakováním trochu lehce po-
jatého pedpokladu ,— v každém pípad však píliš
teoretického-— který byl inn tmi, kdož vidli po-

hlcení práce runí jxnací strojní v bavlnném prmy-
slu na- poátku devatenáctého století-, který však ne-
byl potvrzen ani deduktivním uvažováním, ani roz-

borem skutených fakt. Tyto malé prmysly jsou da-

leky toho, aby vymizely, naopak snaží se rozvinouti

se, zvlášt on té doby, co elektina v jistých velkých
mstech, jako v Manchestru, umožnila poskytovati
lacinou a výbornou motorickou sílu v žádaném
množství a v daném okamžiku.

Maloprmysl ve Francii.

Ve Francii se setkáváme s perozmanitými prmy-
sly, které pedstavují jeden z nejdležitjších rys
národního hospodáství. Odhaduje se, že polovina

francouzského obyvatelstva žije ze zemdlství a

tetina z prmyslu. Tato tetina dlí se stejn me-
zí velké- a' maloprmytsl.*) Tento poslední zamstná-

*] Toto 'rozvržení, které bylo stanoven© podá'© sítání lidu r,

1866, se od té doby mnoho nezmnilo-, jak možno v.:dtí z ná-
sledujte! malé tabulky, která udává rozsah rzných kategorií

inného obyvatelstva (zamstnavatel, dlník, úednfk)
obého pohlaví v r. 1866 a v r. 1896;

1866 1896
.. Zemdlství . . . . 52 ze 100 47 ze 100

Prmysl . . . .. 34 ze 100 35 ze 100
Obchod . . . . 4 ze 100 5 ze 100
Doprava a jiné . . 3 ze 100 5 ze 100

Svobodná zamstnáni . . , ? ze 100 8 ze 100

Jak -to poznamenává p. S. Rontaine (který 2praoo>TBt výsledky
tohoto sítání), prmyslový personál, prese zvtšení svého skis-

teíného stavu, získal pomrn málo z umenšení potu zem-
dlskéhio obyvatelstva. Résul<tats Statisitiq,uies d u
recesement des profes íciir, s v, iiV. str. 8.
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vá 1,650.000 dlník a živi 4 až 5 milion osob. K
pedcházejícím íslm musí býti pipojen znaný po-
et venkovan, kteí provozují rzná emesla, aniž

by proto zanechávali zemdlství, A vedlejší píjmy
i toho plynoucí jsou tak dležitý, že v nkterých á-
stech Francie by se selské vlastnictví nemohlo udr-

žeti bez pomoct venkovských prmysl.
Domkái vdí dobe, co je eká v den, kdy stanou

se továrními dlníky ve mst; a dokud) (nejsou lich-

váem zbaveni své pdy a svého domku a ves neza-

prodá svého .práva na pastviny, nebol na obecní le-

sy, nalézají svcjí spásu y kombinací prmyslu a ze-
mdlství. Neraaííce ve vtšin pípad k obdlávání
pdy koní, uchylují se k zaízení velmi rozšíenému,
n.e-IÍ všeobecnému mezi francouzskými malými ma-
jiteli pozemk, a to i v krajích ist zemdlských
(pozoroval jsem je až í ve Vysokém Savojsku)- Jeden
7. venkovan, který vlastní pluh a potah, obdlává
po ad všechna pole. Díky neustálému trvání pospo-
litého ducha, alld jsem jinde popsal,

7
*) jsou isedláci

.souasn pí své prácí podporování existencí obec-

ního oastýe, obecního lisu nu víno atd. A všude, kde
by dochován duch' venkovské obce, trvá malopr-
mysl, zatím co není šeteno úsilím, aby malé kousky
pdy -byly podrobeny intensivní kultue.

Zelináská a ovocnáská kultura kráejí zaasté
ruku v ruce s malými prrnvsly. A všude, kde na nu-

d' ©otnrn neúrodné vidíme vládnouti blahobyt, je

píina toho skoro vždv v úzkém spojení tchto dvou
bratí, prmyslu a zemdlství.
Souasn mžeme pozorovati bájené pizpsobe-

ní se malých prmysl novým podmínkám a dležité

technické pokroky ve výrobních methodách. I o
Francii možno íci co byío eeno o Rusku, že když
zanikne nkterý venkovský prmysl, dlužno píinu

*] Mutal Aid1
: a Faktur oí E volu- lion London

(Heinemannl. t902; féž franc. a nm .
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toho hedati ne tak v konkurenci soupeících továren
v takovýchto pípadech maloprúmysl se pizpsobí
ca améní pedmt výroby, jako spíše v úpadku ofoy-

vateljtva z hlediska lemd J ského. Neustá-
le pozorujeme, ie malí majitelé pozemk jen když
Jsou ruinovémi jako zemdlcá vlivem rzných píin,
jako jsou; vymizeni obecních pastvin, pehnané ná-
íemné, spousty zpsobené v jistých místech íichvá-
skými obchodníky a spekulanty, kteí svádjí sedlá-

ky ke koupi pdy na úvr, bankrot nkterých spole-
nosti, jichi akcie byly od sedlák slep vyhledávány
atd.*] — jen tehdy opojuitjí jak pdu tak venkovsky
prmysl a -sthují s<* do mst.
Na druhé stran s'Ždy, když konkurence továrny s

stává pUliš ostrou, vyv^l se- nový prmysl, nebo ma-
loprmys! dokázal netuženou schopnost pizpsobo-
vací; nebo v daných okolnostech utíkají se venkovští

emeslnící k nkteré z forem intensivního hospodae-
ni, k •zelícástvi, neb podobn a asem objeví se jim

jiný prmysl.
Zejmá, že pro vtšinu tkaniv má mechanický stav

pednost ped stavem runím takže v tomto odvtvi
zaujme, nebo jíž zaujala továrna mLsto malého domá-
cího prmyslu- Bavlnné látky, obyejné plátno a

stmjn hotovené krajky jsou nyni vyrábny tak laci-

no pomocí strojil, že runí práce stává se u obyej-
ného zboží samozejm pežitkem. Následkem toho,

jakkoli r. 1876 bylo ve Francii 328.300 runích stav
oproti 121.3.40 stavm mechanickým, mžeme- býti

jisti, že poet onch se bhem posledních dVac-eíi let

znan zmenšil. Pomalost tohoto vývoje je však je-

dnot! z nejvýznanjších' známek souasné prmyslo-
vé organísace textilního prmyslu ve Francii.

Píiny vytrvalosti runího tkalcovstvi se nám ob-

jeví ve velice jasném svtle. kJdyž naihféidbeme-. db

dl, jako je L e C oton od Reybauda, knihv z rdkta

a Vr
Vir Baudríltart, Les populations agricíiles á

JíC: Kortnaflilie



lfiíOf aaeaane. tedy skoeo ped pi stolettea, to jee
v dofeé, kiy vasjkovský, prmysl, rai f«tkft velAtou; iir

votei sílu. Nadšený obdivovatel velkopribnysk* R***
band naaaraluja, že v chatách tkak vládne v*«*
bialWbyt, který kontrastuj » bídou továrnieb dSÁár
k ve mstech. Té doby byla rií&sta Siiil-Qwlk
Lules, Rouhat* a Ainiens velkými stedisky pfcedem

a tkaní bavlny. Ale v tfiže dob byly vžeehay dew;

hy bardnených láiek tkány na. ruiních stavech
1

pedraástích samého Saínt-Quentin a ve stech vesnk
a ©sald v okolí,* p&k byly ve- mst- píod&váwy, kdei
dostalo se jim poslední úpravy. A Reybo-udli poaoa-
raeaiva, . Že strašná píbytky mstských, továrních
tWwth a jejich pomáry tvoí v&*ctb*c»6- né-padncMi.

pratihot; oproti pomrnému blahobytu veabsÁ^ýflk
tkalc. Tito, skoro/ všichni, vlastni domek a pollikxr,

které si obdlávati.*] ...
I v odvtví, jakým je výroba 'bávianých .a»a»eté

kde konkurence továren je obxvl&iH*' cttekta, byife

v t, 1863 aivr, 1*78- domácí tkalcovrtví veám* '«•<•

šíeno* po vsích v okolí Amiens- Tebaže tmáHf ven-
kovských tkalc byly všeobecn nevysoké, Bfctér

váti- 'tkaící radji ve svých chatách, u svých poláeát

a dobytka; a )«n opaku jfcí se obobodhí- kme, pfiws-

zca' nkterou ae shora uvedených pížítt, <feáui%
vgtštdu z nich vzdáti se boje a hledati si prací v

továrnách, kdežto ostatní vrátili se k aemdalsfevl,

nebo- se stali ze&iai.

Jiné dležité stedisko venkovského* prmyslu ttav

lézalo' se v okolí Rouenu, kde na 1 10.000 ©sofo bylo
v r, 1843 (zamstnáno tkanfm bavlnných látek, kter*

byty potom dohoitovovány v továrnách msta, V táto-

dob* byla v údolí Andeily (departement Eure) kaádA

vesnice prraysfotvým úlem, Itíašdý potáek byt zu-

žitkován k pohánní malé továrny. Reybaud popi-

*) Le Cat-on; soa r é í i m e, Jcs p robi trne*. PaíJ
1863. stí. 170.
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suje pomry venkovn, kombinujících zemdlství .a

prací ve venkovské tcwárn, jako velmi dobré, zvlá-
št u porovnání s pomry tkalcv v mizerných dírách
msta Rouenu. Cituje dokonce jeden neb dva pí-
pady, kdy venkovské továrny byly spoleným "maje
kem obyvatelstva.

Sedmnácte • let na to líí Baudrillar) tento kraj

skoro týmiž výrazy; a jakkoli musely' tyto venkov-
ské továrny ve znaném mítku ustoupiti ped vel-,

kými mstskými továrnami, byla roní produkte
venkovského prmyslu odhadlorváina) jeSt na 85 mi-
lion frank.
Velké továrny musely dnes uiniti nové pokroky;

ale i výborných! .popis! p. 'Ardotrin-Dutraa^eaí, jebJo

dílo Jednoho, dne bude .míti skoro tutéž cenu, jako

Cesty Artura Younga,') vidíme, že dosud se zna-ná
ást venkovských tkalc mohla udržeti. A ješt dnes
se zrovna tak sekáváme se známkami pomrného
blahobytu, který vládne ve vesnicích, kde runí tkal-

cov&tví jde ruku v ruce se zemdlstvím.
Až dosud, praví p. Ardoniin-Dumaizet, »zápaisf pr-

mysl s mnohými venkovskými emesly, s tkaním lá-

tek na deštníky a na dámské polobotky,« Jejich trži-

št© je Amíens. Jinde, praví tentýž autor, fa to vý-

roba odv z amienskéKo sametu a ze zboží z Rou-
baíx. Jest to novv ormysl který nahražtre bývailý

prmysl, který uinil z Amíensu druhý Lyon,
Ve Le Thelle, jižn od Beauvais, je »celé množství

malých emesel, o jichž dležitosti si nemžeme ui-
niti žádnou pedistawu. »Vidl jsem«,-oraví Ardouki-
Dttmazet, »továrny na knoflíky z kosti, ze_ slonoviny

neb 'z perleti, na kartáe, clbouvadla, souástky pian,

domina, hrací známky a kostky,- pouzdra na brýle,

kanceláské pedmty, nástrojová držadla., mící

') Les P-o-plulation agri coles de la France-:
Normandie.-

**) Voyages g ti France od1 Ardou'n-Dumazeta, Paíž
1893—1910, -u nakladatel Berger-Levream 36 svazk.
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pístroje, kuleníkové koule a kdo ví co ješt. Není
vesnice ani osady, kde by se obyvatelstvo nevno7

.

vato -nkterému z malých' prmysl.* (Sv. XVII., str.

100— 101). Neteba zapomínati na tisíce drobných
kanceláských a kreslíských poteb, které jsou v
tchto okresích v,malých továrnách vyrábny ve
vedkém množství.
Nkteí pracují -doma a dlají nkdy í umleckou

prácí; vtšina však pronajímá si motorickou sílu

nebo dílnu v továrnách hnaných parou. Je ta »fan-

tastícká imnosU, praví Ardouiin-D*ám'a!ze!t; dlba
práce je velmi rozšíena a všude jsou vynalézány no-
vé pístroje.

Kotoen ve vesnicích v kraji Vermaridoi-s (depart.

Aisne) shledáváme se ješt se znaným množstvím
runích stav — více jak 3000 — na nichž se tkají

1'átk.y, smíšené z bavlny, vlny a hedvábí.
Nutno ovšem doznati, že v severní Francii, kde

bavlnné látky jsou ve velkém vyrábny v prmyslo-
vých mstech, runí tkalcování z vesnic všeobecn
vymizelo. Ale jak z pedcházejícího jsme vidli, vy-,

vstaly tam nové malé prmysly a tak tomu bylo i v
mnohých jiných ástech Francie.'

V kraii, který zaujímá bývalé provincie Norman-
die, Perche a ást' Touraine' a Anjou, ty, které Ardo-
uwi-Duimrateet vidl v r. 1895, nalezneme *• perziné
malé domácí prmysly, jak fia vsích, tak ve mstech.
V Lával, kde druhy vyrábli cvilink ze Inu ha

runích stavech a vAlencorí, který bvd' druhdy d-
ležitým stediskem po ddmácku tkaného plátna, ja-

kož i run ''hWtovetiÝch' kmájéik. nalezl Ardouim-Du-
m&zet jak domácí; tak íovásrií plátenícký- prmysl v
rozkladu. Bavlna nabyla" vrchu- Dnes jsou cvilínky

vyrábny v továrnách z bavlny a poptávka po ln-
ném platní je vemi slabá. Je tedy tkaní lnu jak do-

mácí, tak tovární ve smutném postavení. Venkované
opouštjí toto tkalcovské odvtví. Ale také velké

továrny, zbudované v Alenccm za úelem vytvoen-



- 19J -

prmyslu lnných .a konopných pláten, musely se za-

víti. Udržela se toliko jediná továrna, zamstnáva-
jící na 250 dlník, kdežto na 23.000 tkalc, kteí v

.

Mans, Fresnay a v Alenconu nalézali práci v továr-
nách vyrábjících konopná plátna a jemná lnná
plátna, bylo nuceno opustiti tento prmysl. Ti, kteí
pracovali v továrn, museli se vysthovati do jiných

mst, kdežto ti, kteí nadobro nezanechali zemdl-
ství, vrátili se k hospodaení. V tomto boji bavlny
proti lnu a kcmopí zvítzila bavlna.

A co se (krajek týe, jsou vyrábny strojn v tako-

vém množství v Calaís, Candry, Saint-Quentín a Ta-
rare, že Alencon si uchoval jen výrobu umleckých
krajek prvoadé kvality; a tebaže je toto krajká-
ství provádno jen v malém mítku, tvoi pro> mnohé
lidí v okolí Vedlejší zamstnání. Na druhé stran' pak
ja ve Flers a v La Ferté-Macé runí tkalcovstvi pro-

vádno na 5400 stavech, tebaže od té doby, co byly

ztraceny španlské trhy, je tento prmysl jak ve m-
stech, tak na vsích v hodn -zuboženém stavu. Špa-

nlsko má dnes svcjje etné prádelny a tkalcovny,

V Condé, kde r. 1883 bylo zpedeno na 4000 tun

bavlny, muselo dvanáct velkých prádelen bytí zave-
no a dfeictvo bylo uvrženo do bídy.

V prmyslu, který zásobuje národní trh, hlavn ve

výrob plátných kapesník, která je zcela nového

data, vidíme naojpak, že tkalcovstvi na venkov zcela

dobe prospívá. Stediskem tohoto prmyslu je dnes

Cholet. Msto toto má jednu prádelnu a jednu tkal-

covnu, ale tyto dva závody zamstnávají mnohem
mén dlník, než je jich zamstnáno doma, nebe*

práce je rozdlována do dvou set okolních vesnic

(departementy Maíne-et-Loíre, Vende, Loíre-Inféri-

eure a Deux-Svres].*) Ardonin-Dumazet nás po-

uuje, že aóí v Rouen, ami v prmyslových mstech

*) T-otéž .odehrává se v Anglii, kdte ikaní. plátných kapesní..

k se v Irstou oividné rozmáhal ve form malého prmyslu.
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severní Francie není vyrábno to3ik plátných ka-
pesník, jako jich je hotoveno v tomto kraji na m-
ních stavech. .

Uvnit kivky, kterou opisuje Loira u Orleansu, na-
cházíme jiné stedisko domáckého prmyslu, který
se druží k prmyslu bavlnáskému, »Od Romoranti-
nu k Argentomu a Le Blancu,« píše tentýž autor, »je

jedna obrovská dílna, kde vyšívají kapesníky a kde
šijí košile, náprsenky, manžety, kazajky, ženské kal-

hoty. Není domu, ani v nejmenších osadách, kde by
ženy nebyly zamstnány .tímto prmyslem. Výroba
prádla, která ve vinaském kraji -slouží k ukrácení
chVíle, se stala tzde hlavním pramenem výživy oby-
vatelstva.**) .

.

'

: -.;

T v samém Romorantinu, kde je v |ecfaé továrn
zamstnáno na 400 žen a dvat,, je pes -tisíc žen,

které šijí prádlo doma.
Totéž možno íci o skupin prmyslových vesnic

kolem Elbeuf, jejíchž obyvatelstvo vnovalo -se vý-
rob suken. Když r. 187&—1380 Baudrillart navitviJ
tento kraj, byl pekvapen nepoplrtatelnýmí výhoda-
mi, které zde skýtalo sdružení zemdlství a prmy*
slu. isté domy, isté odvy a známky všeobecného
blahobytu, takový -byl charakteríítický viz tchto
vesnic. •

'

Na štstí není tkakovství v tomto kraji a v Bre-
tani jediným maloprmyslém. Naopak celé množství
rozmanitých malých prmysl živí vesnice a mste-
ka. Ve Fougre*. vidíme, jak továmaxpispla k ros?

voji rzného domácího prmyslu, V r, 1830 bylo toto

msto weíkýim -stediskem dic^miá!aké
, výroby pletietrrýicih.

stevk. Soutž vznic ubila víak tmto primitivní

prmysl, který brzo byl nahrazen výrobou plstných
sevíc. Když tato také upadla; byla nahrazena vý-
robou polobotek a stevíc, jež dala pvod továrnám
na lOfbuv, kterých je dta.es ve Fouigres ticet iti. Za-

'*) Ardouin-Dumaz-et, sv I.. s4r 117.
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mstnávají 8000 dlník a ron vyrábjí pt milionu
pár v cen až 40 milion frank.*) Doanácí prmysl
»albyd však souasn nového rozvoje. Tisíce žen i«*

dnes doma -zamstnáno sítím svršk a vyšíváním
stevíc. Na druhé stran bylo v okolí zízeno mnoho
dílen na výrobu lepenkových krabic, devných pod-
patk atd., jakož i jistý poet malých i velkých ko-
želužen' A p. ArckHiin-Dutroaizet poznamenává, • ž«

jsme pekvapeni pomrným blahobytem, který je v
tchto vesnicích dík tomuto prmyslu nepopiratel-

n vyšší, než mohli jsme oekávati ve stedu ist
zemcdlfekéhio kraje.

V Bretcisku je po vesnících v okolí Quimperlé
velké množství malých dílen, vyrábjících plstné
klobouky, jaké nosívají tamnjší venkované, a rychle
se zdokonalující zemdlství kráí ruku. v ruce s tím-

to prmyslem. Tyto vesnice jsou pozoruhodný blaho-

bytem, lídfery v niili' vfláidtae. V Heninebouit, na fiku

Bretan, je 1400 dlník zamstnáno) v obrovské to-

várn na výrobu plechových krabic na konservy a

každoron pemní se tam 22 až 23 tun železa na
plechové krabíce, které isou zasílány do Paíže, Bor-
deaux, Nantes atd. Továrna však v tomto ist ze-

mdlském kraji dala vznik »celému svtu nepatr-

ných dílen«t malých dílen klempíských, koželužen,

hrníských dílen a malých továren, v nichž odpadky
fsolu promovány na hnojivo,

'

,.Tam. ješt zemdlství a prmysl se navzájem pod-

porují- Nutnost nerozjunosti toho spojení je nám
všaií nejpatrnjší z .pHklaidu Loudéacu. Kdysi okolní

vesnice, byly prmyslové, každá osada byla zalidnna
tkalci, vyrábjícími proslulé bretoské plátno. Když
však se tomuto prmyslu poalo, spatn daiti, tu se

tkalci vrátili jednoduše k obdlávání zem, Loudéac

z prmyslového msta stal se zemdlským trhovým

*) Aidouin-Dimmeí udává 8.000, ale dle Dtlaísiho lánku
o výluce v r. 1906 íe tam zamstnáno již na 12.000.
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mstem; a oož je velmi .zajflmavo, že toto .obyvatel-

stvo dobylo pro zemdlství nového území a pem-
nilo l a >j\ d y (suchopáry), kdysi naprosto neúrodné,
v bohatá obilná pole. Rovnž tak v severní Bretani,

na dolském »moálu«, území urvaném moí ve dva-
náctém století, provozuje se tzelinástvi ve vekém pro
vývoz do Anglie-

Když se probíráme malými 'knížkami p, Ardouin-
Dtamatzeta je nám ináipíaídino asté spojení domáckých
prmysl s všemožnými malými prmysly zemdl-
skými, zahradnictvím, chovem drbeže, výroboit o-

vocných zavaenin atd,, a rovnž lehkost, s jakou
jsou orgamisovány vSechny druhy sdružení pro prodej

a vývoK,

Jak je známo,, je.Mans velikým stediskem vývo-
zu hus a ostatní drbeže do Anglie.

ást Normandie, zejména departementy Eure a
Orné, je -poseta malými dílnami rozsetými po vsích,

kde se vyrábí drobné želewné a mosazné zboží. Pi-
rozen, že domácká výroba' špendlík skoro již za-

nikla. Co se jehel týe, udaiíeáo se rsa vsích pousee le-

štní, a to ve form velíce primitivní. Velký vsak po-

et • perozroanííého železného zboží, hebík, klik

atd. se vyrábí na venkov, zvlášt v okolí Láigle.

V etných vesnicích pes konkurenci vznic jsou v
malých dílnách hotoveny korsety.*)

.Tinhebrai západn od Flers je pravým stediskem
výroby velkého potu drobných železných, perleo-
vých a kostných pedmt, Ve volných chvílích,

ktré jim ponechává zemdlství, vyrábjí zdejší ven-

kované všemožné drobné železné a zámenické zbo-

ží, % mnohdy umlecká díla, z nichž nkterá budila

podiv na výstav r. 1889, jsou hotoveny od tchto

skromných venkovan, ezbá rohu, perleti a že*

leira. Jížnji je leštno velké množství mramorových

•] So-vnej ln Rus-sian and French Prisous, Ln-
ú-ýo 1888, kde jsem uveejni nkteré zprávy o práci ve fran-

couzský cíi vétniích,
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pedmt v etných malých dílnách v okolí Soles-

mes, které jsou seskupeny kolem ústedního- závodu,
kde stroje, pohánné parou, opracují zhruba kusy
mramoru, které po té jsou dohotovovány v malých
vesnických dílnách. <V Sablé jsou všichni tito dlnicí
majiteli domk a 'zahrad a tší se skutenému hlaho-

bybuv kiterý náš cestovatel význan zaznamenal.
V lesnatých krajích Pcrcheo a Maíne nalézáme

všechny druhy devoprmyslu, které se samozejm
mohly udinžeti jen proto, že lesy zstaly obecním
miajj|ertíkem. U Perseígne je- anale msteko Fresnaye,

jehož obyvatelé jsou výhradtn devodlnici.
»Není domu," praví Arcuin-Dumazte, >kde by ne-

byly vyrábny devné pedmty. Ped nkolika le-

ty nevynikala zdejší výroba rozmanitostí; byly hoto-
veny jen lžíce, slánky, ebíky, rozliné devné ped-
mty pro tkalce, flétny a hoboje, vetena, devné
míry, devné nálevky a misky. Paíž však žádala ti-

síce pedmt, kde devd se pojí se železem: past
na myší, všáky, lopatky na zavaeniny, smetáky . .

.

A dnes každý dm má dílnu bud se soustruhem, neb
se strojeni na ezání díví, na laoví atd. . . . Zrodil

se celý nový prmysl a vyrábjí se zde ty nejpknjší
vcí. Díky tomuto prmyslu jest obyvatelstvo šast-

no. Mzdy nejsou píliš vysoké, ale každý dlník je

majitelem svého domku a zahrady a nkdy i malého
kousku zem.
V Neufchátel dlají deváky a msteko má ten

nejutšenjší vzhled. Ke každému domu druží se za-

hrada a neznají tam velkomstské bídy. V Jupi-lles

a v sousedním kraji dlají jiné devné pedmty:
kohoutky, všemožná devná pouzdra, ale zárove í

deváky; a ve Vibrayeském lese byly postaveny dv
továrny, kde soustruhují miliony deštníkových násad-

c pro celou Francii. Jedna z tchto továren byla

založena ezbáfskvm dlníkem, který vynalezl a ve

svém závod zavedl veledúmyslné stroje- Pracuje tam

na 150 dlník; ale i pl tuctu malých dílen po okol-
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nich vesnicích dobe vyhovuje vylíenému úkoiu.
Pjdeme-li nyní do zcela jiných konin, do Nivré

ve stedu Francie a Haute-Marne na východe, shle-
dáme, že také tyto dva kraje jsou dležitými stedi-
sky pro velký poet malých prmysl, v nichž nkte-
ré jsou v rukou dlnických sdružení, kdežto druhé
vyrostly ve stínu dnkkých továren. Malé železárny,
které kdysi pokrývaly celý kraj, dosud nezmizely:
doznaly zmny a dnes je kraj poset malými dílnami
na hospodáské stroje, chemické výrobky a hrní-
skými dílnami; »je nutno jíti až ke Guérígny. a Four-
charobaulit, abychom opt uzeli veBtioprmysk; pi
tam však velký poet malých dílen na výrobu drob-
ného železného zboží prospívá v sousedství a dík
susedsví prmyslových stedisek,
Hrníství pineslo štstí poíí Loiry, okolo Ne-

vra. Msto toto hotoví umlecké keramické zboží,

kdežto vesnice dodávají obyejné hrníské zboží ob-
chodníkm, kteí je po lodích rozvážejí. V Gíen za-
mstnává velká továrna na porcelánové knoflíky na
1500 dlník, kteí vyrobí denn 1600 až 3000 kg
knoflík. A jak tomu asto bývá, ást práce se pro-

vádí na vesnicích. Daleko široko, po obou bezích
Loiry, jsou ve všech osadách starci, ženy a dti za-

mstnání našíváním knoflík na kartony. Pirozen,
že tento druh .práce je mizern odmován, ade uchy-
lují se k ní jen proto, že v okolí není jiného prmy-
slu, jemuž by se venkované mohli v prázdných chví-

lích vncovati.

V Haute-Marne, 'zvlášt v okolí Nogent, shledává-

me se s nožístvím, jako s vedlejším zamstnáním ze-

mdiíc. V té ásti Francie jsou pozemky velmi roz-

kcutskovány a znaný poet sedlák má sotva hektar
nebo ješt mén pro rodinu. Proto také ve ticeti

vesnicích okolo Nogent na 5000 lidí je zamstnáno
nožístvím, zvlášt umlým (umlecké kousky jsou

píležitostn prodávány až 500 K za kus), kdežto

obyejné nožíství provozuje se v okolí Thiera [Ptiy-
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de-Dome). -Nogentský prmysl se vyvinul sám od se-

be bez jakékoli zevnjší pomoci a technická jeho
ást svdí o znaných pokrocích-*) V Thiers vyrá-
bjí nejlacinjší nožíské zboží. Zde dlba práce, níz-

ké nájemné z malých dílen, jimž motorickou sílu sky-
tá Durolla, nebo ji dodávají malé plynové motory,
služby velkého potu stroj, zvlášt pro tuto práci
vynalezených a kombinace práce srojní s runí prací

umožnily dosíci znaného zdokonalení technické
stránky. Ba je pochybno, .zda velkotovárnícký systém
mohl 'by uskuteniti další úsporu práce. **J

V okruhu dvaceti kilometr okolo Thiers jsou na
všech potocích umístny malé dílny, v nichž pracují

venkované, nezanedbávajíce pi tom ostatn polní

práce.

Také feošílkáství je dležitým venkovským prmy-
slem v etných krajích Francie, zvlášt v Áisne a

Haute-Matr.ne. Ve ViJlaínes, v tomto departementu,

je každý košíkáem, »a všichni košíkái,« pozname-
Hiává Ardbuán-Dumazet, »jsou leny 'kooperativní

spolenosti. Není zamstnavatel. Celá výroba je

vždy za trnácte dn snášena do kooperativních
skladíšt, kde je prodávána na úet sdružení. Je zú-

astnno na stopadesát rodin a každá má domek a

vinice.« Ve Fays-Bállot, vesnici v Hauie-Marne, je

1500 košíká sorganisováno ve sdružení, kdežto ve
Thiérache, kde v tcmto prmyslu pracují nkolik
tisíc lidí, nebylo utvoeno žádné sdružení; následek

tcho je, že mzdy jsou tam velmi nízké-

Jiným veledležitým stediskem je Juia, kde, jak

je známo, doznalo hodináství velkého rozvoje. Když
r. 1878 jsem navštívil tyto vesnice mezi Besanconem

a hranicemi, byl jsem pekvapen vysokým stupnm

") Pr-oí. Is .():v vií 2 p r á v á c !i k c ni i s e pro m a i o p u-

my si, svaz, V.'
"") Nože jsou prodávány za 8 až 10 fjanJífi veletucet ;i bitvy

za 4 Ir. veletucet — >,pro vý«oz«. ..
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pomrného blahobytu, jaký tam vládl, tebaže velice

dobe 'zaial jsem švýcarské vesnice údolí Saint-Imie-

iu. Pravdpodobn strojn vyrábné hodiny -zpso-
bily kiisi ve fraocouz. hodináství zrovna -jako. ve
švýcarském. Je však známo, že alespo ást švýcar-

ských hodiná energcky odmítla dáti se do služeb

továren a že když v Ženev a na jiných místech byly
postaveny továrny na hodinky, zvolil si znaný po-

macký, nebo malý prmysl. Podotýkám zárove, že

et hodiná jiné emeslo , které považují jako do-

ve frawcouizské Jue velký poH hodiná byl 'Zá-

rove majiteli domku se zahradou a velmi asto '

malého kusu pozemku. V Icraji tomto udržely se ješt

obecní louky a velice ro-zšíxeny jsou tam obecní sý-
rárny a sklepy pro spolený prodej másla a smetany.
Pokud jsem se mohl pesvditi, nezniilo strojní

hodináství jurský horský maloprmys-1. Hodinái
zmnili zamstnání a jako ve Švýcarsku stvoili rz-
né nové prmysly. Af je tomu jakkoli, mžeme se

z Ardouin-Dumazetovy »Cesity« -pouiti o situaci v
jižní ásti tohoto kraje. V okolí Nantua a Cluses

skoro ve všech vesnicích tkají hedvábí. Této prácí

vnují venkované veškeren volný as, který jim ne-

chává zemdlství. Ve vesnicích na horských poto-

cích je velký poet malých dilen, které vtšinou ma-

jí mén jak dvacet stav (toliko jediná má sto). Také
malých pil podél toku Merlozy se poítá na tucty a
vyrábjí se tam všemožné piktné malé devené ped-
mty- V Oyoniiax máme dležité stedisko výroby
heben, prmyslu starého více jak dv st let a

který od války roku 1870 následkem vynalezení ce-

luloidu nabyl nového rozmachu. Je tam nejmén jak

Í00 až 120 »patron<=, kteí zamstnávají každý dva
až patnáct dlník, a více jak 1.200 dlník pracuje

po domáoku na rohových a- celuloidových hebenech.
Díve byly pronajímány malé dílny s pohonem, nov
však skýtají vodopády elektrickou silu, která je roz-

vádna do píbytk, kde pohání malé motory o tvrt
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až dvanácti koských silách. Stojí za zaznamenáni,
že jakmile elektina umožnila návrat k domácké
práci, okamžit na ti sta dlník opustilo malé díl-

ny a poalo pracovati doma. Vtšina tchto dlník
je majiteli domku a zahrady a podali zajímavý do-
klad druástevnho ducha. Rovnž zídili si tyi dílny

aA výrobu lepenkových pouzder a jejích roní výroba
se odhaduje na dva miliony korun.
V Saint Claudie, vetUkéim stedisku výroby dýmek

(bruyerek), — které se známkami anglických tová-

ren se prodávají v Londýn ve velkém množství a aa
které pí návštv Londýna se Francouzi vrhají, aby
si odnesli památku z druhé strany kanálu — pracují

dílny pomocí motorické síly, kterou jim dodává po-

tok Tacon, a všechny dobe prosperují, Touto prací

je zamstnáno více jak 4,000 dlník, muž í žen a

po boku tohoto prmyslu vyvinuly se všemožné pr-
mysly vedlejší (výroba špíek z jantaru a rohu, pou-

zdra atd.). Na druhé stran podél tok vod v neset-
ných malých dílnách se pracuje na výrob rozmani-

tých devných pedmt a krabiek na sirky, r-
ženc, pouzder na brýle, a drobných pedmt
jí kosti atd. Vedle toho je zde velká továrna, která

zamstnává 200 dlník a vyrábí metrické míry pro

celý svt. Mimo to je v Saint-Claude, v okolních

vesnicích a i v tch nejmenších horských osadách

na tisíce osob zamstnáno broušením diamant,
kterýžto prmysl trvá v tomto kraji sotva od pat-

nácti let; tisíce jiných zase brousí mén drahocenné
kameny. Práce tato je provádna ve zcela malých

dílnách, uvádných do chcdiu vodopády,*)

Sekání ledu z nkolika jezer a sklize dubové k-
ry pro koželužny, doplují obraz tchto ilých ves-

nic, kde prmysl podává ruku zemdlství a kde

moderní stroje a pístroje konají malým dílnám tak

dobré služby.

*| V . 66. a 71 P a jj e s Libret, 1902, jsou zajímavé lán-
ky o Saíat-Claude cd Charles Guieyss*
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»Na druhé stran, v Besaricon, jež bylo v roku
1878, kdy jsem jej navštívil, velkým stediskem výro-

by 'hodin, « píše r. 1901 .Aníoann-Dumazet, »se cel-

kem dosud- nic v dlnických mravech nezmnilo.*
I nadále pracují hodinái doma, neb v malých skupi-

nách. Není zde toliko úplné výroby hodinek a ho-

din. Souástky nezbytné k výrob hodinek, koleka,
plech ad. kupují se jinde, ve švýoaisku, nebo
v Montibéliardu, v Beaucouiflhi, v Cluses. A jaiko

vždy, kódem továrny vznikají etné specielní dílny

na výrobu pouzder, ruek, ciferník, pel, atd.

Totéž platí o jiném dležitém stedisku hodiná-
ství, o Mbníbélíard. Vedle továren, hotovících celé

hodinky, je množství dllen^ zabývajících se pípra-
vou jednotlivých souástek- a tento prmysl dal

vznik novému odvtví, — výrob nástroj pro tyto

dílny a také pro rzná jiná emesla.
Na jiných místech, jako okolo Hericourtu, vedle

ve&ovýroby drobného železného zboží vyniká celá

ada malých prmysl. Msto se rozbíhá ve vesnice,

kde vyrábjí mlýnky, na kávu a koení, '
irotovníky

a všemožné nástroje, jakož í provozup sedlástvi,

výrobu drobného železného zboží a hodináství. Ne-

bo konen, když výroba koleek pro hodinky a ho-

diny byla zmonopolisována továrnami, pemují se

dílny ve 'výrobny souástek kal a pozdji motoro-
vých voz.

Zkrátka, máme zde celý svt moderních prmysl
a vynáíez, majících za úel, zjednodušiti prácí

runí.
Ponechávaje konen stranou znaný poet ma-

lých prmysl, spokojím se zmínkou o loirských

klobounících, ardcheskýoh papírnících, ísreských
rukavíksáfích, výrobcích' košfat a kartá v Oise

(roní produkce: na 20 milion korun) a pletacích

na stroji v okolí Troyes. Musím se však nkolika
slovy zmíniti o neobyejn dležitých stediscích

maloprmyslu: kraji lyonském a Paíží.
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myslu co na práci a ze 40.000 ruinách stav, které

byly žide vl chodlu r. 1875 zistiárvá jich v r- 1890 pouze
1300, Tkalci byli nahrazeni velikými továrnami,

které zamstnávají celkem 1800 -dlník a na místo

sukna nastoupilo »shoddy«. Souasn jsou zde. vyrá-

bny, všechny druhy fknel, plstných klobouk, ží-

nných' tkaniv atd. Zatím co však velkoprúmysl
takto dobyl msta Víenine, rsfcaly.se jeho pedmstí
a okolí stediskem zelKnáství a ovocnáství, o kte-

rém byla jíž zmínka ve tvrté klapítoíe.

Behy Rhonu, od Ampuis ke Codríen jsou kra-

jem, kde dík školkaení, zclínáítví a ovocnáství^ vi-

naství a výrob sýra z kozího. mléka, vládne zna-
ný blahobyt. Domácký prmysl podává zde ruku roz-

umn pojímanému zemdlství. Condrien, na p, je

známým stediskem výroby výšivek, hotovených z

ásti run, jako kdysi, a z ástí na stroji.

V Aobiresees, zálpádn od Lyonu, byly postaveny
továrny nai hedvábné zboží a samety, velká ást
obyvatelstva tkaícuje však i nadále doma. .0 nco
západnji je msto pa-nísteíéres

_
'uprosted jistého

poctu vesnic, kde také je hedvábí a plátno tkáno po
domácku. šichni tito dlníci nejsou iriajíeli "domk,
ale tm, kteí vlastní nebo mají pronajatu zahradu
nebo kus zem, nebo chovají nkoíik krav, dá#Tse
dohe a všeobecn je zde zem' obdivuhodné' tmito
tkalci vzdláváha. '

.'' \ ...•
Hlavním prmyslovým sfceHskeni této' áMílyon-

ského kaaje je beze sporu Taráre. V ase, kdy ey-
baudl psal svoje zde .jíž citované dílo »L e'C o toa«,
bylo to stedisko výroby museH; které v tomto
prmyslu zaujímalo totéž postavení, jaké zauííma v
Ahálíi Leedis v prmyslu vlnaském, V Tanare" nálé-

izajfy se prádelny a velké dílny pro> apreturu! latežScr

bkainí a vyšívání mu šedinu daJó se' v této dob v okol-'

nich vesnících, zejména- v hotrských kraijfoh Baiufo-
láis a Forz. Všechny selské osady, statky a dvorce
tehi-y byly malými" dílnami, IWd, jak píše 'ReyBaiud,-
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mohli jame spatiti dvacetiletého eledína po išt-
ní chlév a stájí vyšívati jemný mušelín, aniž by
této jemné práici byla kombinace, dvou tak se rzní-
cích zamstnáních na újmu. Naopak, jemnost práce a
neobyejná rozmanitost vzor byly píznaný pro
arairské muželíny a byly taike píiroou jefíchi ésp-
chu. Všechna svdectví se tedy shodují v tom, že
tam, kde zemdlství nalézá oporu v prmyslu, tší
se -obyvatelstvo prmrnému blahobytu.
Prmysl doznal tam dnes radikální zmny, aíe z

250.000 obyvatel dosud na 60.000 pracuje pro Tarare
v okolních horských krajích, hotovíc všechny druhy
mušelfn urených do celého svta. Odhaduje se, že

tímto zpsobem vydlávají ron až 11 a pl mil.

korun.

Tím, že se Amplepuis • stalo stediskem výroby
hedvábného zboží a pokrývek, nepestalo býti jed-

ním z místních stedisek výroby mušelín, kdežto
Thizy je stediskem výroby podšívek, flanel, »peru-
viánských šerk«, »oxfort« a jiných vlnných a ba-

vlnných látek tkaných v horách od sedlák. Ve
dvacetidvou vesnících je na 3.000 runích stav a

venkovští tkalci tohoto kraje samí ron vyrobí za

14.5 milion korun všemožných látek. Vedle toho

v TJiizy a v Rio'atnme pracuje 15.000 mechanických
stav všemožné bavlnné látky (podšívky, flanely.

plátna.); fováfttny tcWfo dvou míst mimo jiné vyrábjí
na milony metr hedvábných pikrývek.
V Cours pracuje 1.600 dlník na tch nejobyej-

njších pokrývkách, které jsou prodávány pro vývoz
do Brasilie kus za K 2.90, ano i za korunu. Všemožné
hadry, všechny odpadky z rzných tkalcoven (juta,

bavlna, len, konopí, vlna a hedváb! jsou zužitkovány

pi tomto prmyslu, ve kterém pirozen úplné ví-

tzství pipadá továrn. Ale i v Roanne, — kde vý-

roba bavlnného zboží dosáhla vysokého stupn roz-

voje, a kde pracuje na 9.000 mechanických stav,
vyrábjících ron nad 30 milion metr, — i v Ro-
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ann<j s podivením konstatujeme, že domácké prmy-
sly ncvymely, ježto jejich roní produkce pekrou-
je úctyhodné íslo deseti milion metru. Ale souas-
n bhem posledního plstoletí vyvinul se rychle v
okolí tohoto msta prmysl jemného pletení. V roce
1864 byk> pi .nm zatoistnánp pouze 2000 žen: dnes
se jejich poet odhaduje na 20.000; a aniž by zane-
chaly zemdlství, nalézají dosti asu k pletení rz-
ného vlnného zboží na malých strojích. Roní pro-

dukce je oidhjakfovláínja <rua 8.6 miáíon korun.
Nesmíme však viti, že textilní a 'píbuzné pr-

mysly jsou jedinými maloprmysly tchto kraj. Ve-
dle shora zmánnýoh sáivaiji etné venkovské prmy-
sly a výrobní methody jsou vtšinou neustále zdo-
konalovány. Tak, když venkovská výroBa obyej-
ných židlí pestala se vypláceti, poali na vsích ho-

tovxti pedmty pepychové a slohové žídle; všude

možno IkkfastatovaJti oJAJobné pemny.
Podrobnosti o tomto velezajímavém krájí možno

nalézti v »Dodatcích« této knihy, jednu vc však
nutno zde zaznamenati. Vzdor svému velkoprúmyslu
a uhelným dolm, zachoval ši tento kraj svj veti-*

kovský ráza je dnes jednou z nejlépe vydlávaných
ástf zem. Nejpodivuhodnjší je však ne rozvoj' vel-

koprúmyslu, — který ostatn zde jako jinde je sila
pvodu mezinárodního — ale zvlášt tvrí a vyna-
lézavé schopnosti tchto prmyslových lidových

mas. Na každém kroku, na poli, v zahrad, v zehiicL

v mléJoaeiní, v prmyslu, v tisících maivch vymiáie-

zech tchto zamstnání, konstatujeme tvrího genia

lidu. V tchto krajích nejlépe pochopíme, pro Fran-

cie — béeme-li v úvahu lidové masy — }e považo-

váirai za. nefbtoihiaftší zemi Evtfotpy.
'

' Hlavním stediskem malého prmyslu ve Francii

ýe nicmén' Paíž. Vedle velikých továren najdeme
tam ty nejrozmanitjší maloprmysly, vyrábjící vše-

možné pedmty pro národní trh a pro vývoz. Málo-
prmysl v Paíží má takovou pevahu nad továrna-.
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mi, že prmrný poet délníctva, zamstnaného v

98.000 továren, závod a dílen v Paíží je nižší než
šest; a poet osob zamstnaných v dílnách, které
mají mén než pt dlník, je skoro dvakrát tak vel-
ký, než poet osob pracujících v závodech vtšího
významu.
Paíž je ve skutenosti obrovským úlem, kde sta-

tisíce muž a žen v malých dílnách vyrábí pedmty
vyžadující z-runiost, vkus a vynalézavost. Tyto'm«lé
dílny, kde se cení umlecká dovednost a rychlost
práce, pohádají pirozen intelektuelní schopností
výrobc. Mžeme proto pipustiti, že jsou-li paížští
dlníci všeobecn a právem považováni za rozumov
vysplejší nad dlníky kteréhokoli jiného evropské-
ho hlavního msta, dlužno to piísti hlavn povaze
práce, kterou konají. Jejích práce vyžaduje vyvinutý
umlecký vkus, zrunost a zvlášt vynalézavého du-

cha, stále bdlého, aby vymýšlel nové modely a bez
ustání zdokonaloval technické výrobní methody. Zdá
se mi velice pravdpodobným, že nalezneme-lí ve
Vídni á ve Varšav velice vysplé dlnické obyva-
telstvo, spoívá hlavní píina v analogickém zna
ném rozvoji malého prmyslu, kierý pobádá vynalé

živého ducha a pispívá k zjemnní inteligence dl-
níkovy.

.'Nejzajímavjší poMe z paížských výstav skytá

vždy. óalerie Práce. Mžeme tam oceniti roz-

manitost malých prmvsi provozovaných ve fram-

cotKZskýph- msteóh', íáikož i zrunost a vynalézavé

scbtapnosití dlník.." Tu nulm vystupuje otázka: Což

všechna tato zrunost, veškerá tato inteligence musí

býti smetena, zniena velkoprúmyslem, místo aby

se stala novým živým pramenem nckroku za lépe

pochopeného výrobního režimu? Což všechna tato

néodvisiosr.. všechen tento vynaúezavý duch dlní-

kv 'má býti odsouzen k zániku pod úrovnf VeLkoor-

mýs-ru? A je-li jejích osud takový, bude podobná

penfena pokrokem, 'jak tvrdí 'nkteí národohospo-
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dií, kteí vždy mli záijem jem pro íslice a niiky ne
pro lidské bytosti"?

NechC Je tomu jaJtkoli, je zcela jisto, že i kdyby
pohlcení frairKxnfczského maWprtnysiu velkopra-

mysJem bylo možné — což zdá se vetmi málo
pravdpodobná — vyžadovaly by k svému dovršení

neobyejné' dlouho "asu. Paifížský maloprmysl bo-

juje nadšené, aby se udržel a svoji životní sílu do-

kazuje nesetnými strojí a pístroji, které jsou od
dlník stále vynalézány, aby zdokonalily jeftcív vý-

robky a staážffll výrobní -tenu.

Poet motor vystavených na posledních výsta-

vách v Galerii Práce, zdrazoval pravdu, Že
dnes pro malloprmysl je laciný motor jedním i nej-

dležitjších.' problém. Aby tomu bylo vyhovno,
byly v r, 1889 vystaveny motory vážící pouze dva-

cet kilogram í s geneeátoem. Malé stroje o dvou
koských silách, vyrábné od jurských mechanik
(kdysi hodiná) v jejich maíých dílnách, tvoily na
té% výstav! tnový pokius o emení tohoto pipofcíétou

— n«SÍkJafe tnáehb o vodních, plynových' a elektri-

ckých mooreoh,*)

Penos parní síly do 230 malých dílen, který pro-

vedla Société des Immeubles iijdíu-
strielst jest jiný pokus v témže smru a stéle

etsnjsV síi franooutzsíkýchl inženýr objeviti nej-

lepší zpsob penosu a rozvádní síly pomoci stlae-
ného vzduchu, »tele^dynaimíck'ýcK kabel" a; elek-

tiny, ukazuje nám nadšení boje, který vede máto-
prmysl, aby se udržel, pes konkurencí velikých
továren; ....
Takový je maloprúroysl ve Francii, jak byl popsá/ni

*) Kaiý vi, jak -ohromný pokrok by-l luskuttecnín. od té 'doby
motory uživanými' v motorových vMeoh a. aerctpJánech a eho
by&o- nyní dosaženo penosem elektricko síly. Ate nechávám
tyto ádky tek, jak -byty napsány, aby cHenáPe upomeaiuly, oí-
kudi vzalo pvod dobyt vídujch-ts a -na úlohu1

, kterou pfi tom
hraje francouzský malopr-mysl,

u



— 210 -

pozorovateli, kteí jej vidli na vlastní oi. Nicmén
jest zajímavjší míti pesná statistická data 'o roz-

sahu maloprmyslua znáti jeho dležitost ve srov-

átoX s "velkoprmystem. Na štstí bylo provedeno
celkové sítání francouzského prmyslu v r. 1896;

jeho výsledky hýly pln uveejnny r, 1901 pod ná-

zvem Résultats stati s t í q u e s du recen-
se tw.ent dl.es iodwsri es et áe« p-rofes--
síottiisia re tvrtém svazku tohoto díla naleizmerne

výbornou analysu hlavních výsledk censu, napsanou
patném Lucienesn Ma/rchm, z míá podávám zde re-

sumé. Vidíme, z tchto výsáedk sítání, .že vše-

obecný dojem . o dležitosti maloprmyslu ve Fran-
cií jest zplna doložen íselnými údaji sítání,

>vT«pi*ve po iroce 18%, prarví pi Miairch', v ei,
jíž ml) ped Statistickou Spoleností v Paíži, po-

užitím
.
výsledk ' sítání a správných formulí, pija-

tých následkem studia komise, které pedsedal p.

Levasseurr, byla možná podrobná klasifikace závod
dle potu osob v nich zamstnaných'"*; a p. Mareh
toho používá v ad velmi podrobných tabulek k
velice njázornému obrazu souasného sfavu prmy-
slu ve Francii. Vidíme zde, pro každý obor zvlášt,

bud rozdrobení na desetitisíce malých závod,. neb
pro jiné odvtví, zjevy velkých továren a rukodílen,

což nebrání tomu, aby po jich boku nebujely malé.

(Co se týe prmysl v pravém slova smyslu —
to jest .neítaje dopravu, ale zahrnuje v to státní a

obecní prmysl — mohou výsledky fitání býti ná-

sledovn shrnuty:

Pedevším je veledležité oddlení »mistr (pa-

troiasj, 'kteí pracují sami, nezávislých emeslník t

ettaílk bez stálého místa «, které zahrnuje 1.530.000

osob. Je velíce pomícháno, ježto nalézáme v n-m
v zemdlství malé hospodáe, kteí pracují sami

pro sebe nádetnilkv. kteí praicují pes den pro toho

neb onoho hospodá.?-, a v prmyslu, malé emesl-
níky (patnron-ouvrierl, vyrábjící má svj vlastmi úet,
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dlníky, kteí v den sítání nemli pravidelného
zatmstnání, aišiíky, které pracují "bu doma, neíb.o

ve skftadištíeh ia taki dále. Jen nepímo dochází" p.
Márch k zjištná, že oddlení toto zahrnuje ve své
prmyslové ásti skoro 483,000 emeslník á neod-
vislych dlník a dfaic a kolem 1,047.000 dlník
a' lnic pináležejících doasn k nkterému pr-
myslovému závodu.

. Dále je 37.705 prmyslových závod, ve kterých
pán nemá placeného dlníka, ale pracuje za pomocí
jednoho neb více len rodiny.

'Tak máme nejmén 520.700 dílen patících do ob-

lasti zcela malého prmyslu s 1,087.700 osobami".
'

Dále následuje 575.530 dílen a továren, které ' za-

mstnávají více' jak tí miliony osob' a 'které tvoí
jádro francouzského prmyslu, V tomto -okamžiku
zajímá nás rozdlení jích. na malý, stední a velký
prmysl. .

'Píznaným, pro táto rozdlení je velké množství
závod, klré mají pouze 1 až 10 dlník.' Bylo ,jili

zairmiamenámo 589.449, což iní 94 procent všech
prmyslových závod ve Francií a najdeme v nich

36 pro, vflech prmyslových dlník a úedník
(obého pohlaví) — tedy 1,134.700 osob. Ti tvrtiny
z tohoto poctu (888.220 osob) pracují v závodech,
které dokonce mají mén než po pti dlnicích; což

pro tuto tídu iní prmr potíže 2 dmík (2,1) na
závod. Pedstavují tedy velmi malý prmysl."

Dále následuje tída, také hodn poetná (28,626

závod, 585.000 dfatk), kde je pouze 11 až 50 dl-
ník na závod. Nad polovinu, skoro dv tetipVi

tchto malých továren (17,342 závod,' 240X)00 dl-
ník) má mén jak 20 osob na továrnu. Je to tedy

stálé ješt málopmysl. Po té ísla rychle klesají.

Nalézáme pouze 3865 závod, 'které mly po 51- aiž

200 dfeácMi a úednících1

. Zamstnávali 268.000

osob, Tato a pedcházející tída (11 až -50 osob na
14'
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závod) zaujímají 5% procent všech prmyslových
závod a 27H procenlba jejichi personálu.
Tída továren, které poítají od 101 do 500 dl-

ník je representována ješt 3145 závody (616.000
dlník a úedník). A!c tída od 501 do 1000 má
pouze 295 závod a personál 195.000 pracovník.
Celkem mají tedy tyto dv tídy mén jak jedtto

procento (6 z 1000) závod, a 26 procent zamst-
naných.
Konené ve Fnancii jako v Anglii je poet tová-

ren a velkých dílen, které mly nad 1000 dlník
(od 1000 do 5000 neb! více) veKce omezen. Je jich

pouze 149. Z toho 108 má od] 1000 do 2000
dlník, 21 .má od 2001 do 5000 a toliko 10 má více

jak 5000. Tyto Obrovské továrny a závody dáVajf

práci pouze 313,000 osobám — tedy deseti ze
sta prmyslových ^dlník.

•Vidíme tedy, že "více jak 99 ze sta všech prmy-
slových1 závod, má fedý mén jak 100 dlnk. Za-

mstnávají skoro rua dva miliony <Míl| a repre-

sentují 571.490 zamstnavatel. Velká vtšina z to-

hoto potu, 568.075 zamstnavatel a 1,719.700 dl-
ník, náleží do kategorie závod o mén jak 50 dl-
nících, A to nepoítaje 520.000 pán a emeslník
pracujících na sívj vlastní úet, nebo s pomocí n-
kolika- lienú rodiny, o nichž izimíníl jsem se nai po-

átku. Zeímo tedy, že ve Francií, zrovna jako všu-

de, jie maflopífemysl neobyejn váfeaým anitelem
prmyslovéHo života. A proto ti, kteí oslavovali

jeho smrt, píliš se ukvapili.

Ješt jasnji se nám vnucuje tento závr, když
rozebíráme oddlen jednotlivé prmysly, používa-

jíce podrobných tabulek IV. sv. Statistických
výsledk, Z ítoJioto rozboru vyplývá veledle-

žité faktum, že jen ve tech prmyslových odvt-
vích možno mluviti o silném »soustetfiní«í jsou 'to

dolv, hutnictví a státní prrnysily fdfcy), — fc emuž
bychom mohli ješt pipojiti textilní a kovoprmysl,
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zdrazujíce však pi tchto dvou odvtvích vedle
velkého, prmyslu také velký rozsah malého a zcela
malého prmyslu. »
IVe všech ostatních odvtvích pevládá malopr-

roysl tou mrou, i e 95 ze sta všech tchto
závod, má každý mén jak 50 dlník.
Pi liáanání kamene, potravináství, knižním prmy-
slu, odvnictví, 'kži, devo a kovoprmyslu, ano i

v cihlástvi, Jfleraanice a skdórství nalezneme stží
jeden ne(b dva závody ze sta, které by mly více

jak 50 dhrák.
jVýjkmku z tohoto pravidla iní, jak jsme jíž ekli,

hutnictví, státní dílny a doly, V prvém mají dv te-
tiny izávod více jak 50 dlník na závod a zde
také nalézáme as dvacet velice rozsáhlých továren,

z nichž každá sjesikupuje více jak 1000 osob. Státní

závody, v nž ítají se velké námoní lodnice, patí
do téže tídy. Mají 34 závod, které mají po více

jak 500 dlnících a 14 po více jak 1000 dlnicích.

Konen z dol — sotva tomu bude uveno — má
56 závod ze sta po mén jak padesátí dlnících;
ale 44 ze sta má však po více jak 50 a 15 z tohoto

poctu má po více jak 500 dlnících; na 41 dolech

je tženo personálem nad 1000 muž a na 6 dokon-
ce více jak 5000 dlník,
V tchto tech odvtvích — ale toliko zde —

nalézáme dosti silinou ^koncentraci prmyslu «; což
ostatn nikterak nez-aferatuje, abychom vedle vel-

koprmyslu nenašli maloprmysly, í v hornictví, a
zvlášt v odvtvích pojících se k hutnictví.

T e * t i ín £' prmysl skytá naprosto tentýž po-

hled jako v Anglii. To jest, shledáváme se v nm
s dosti, velkým potem závod pínáiežejících k

znan velkému prmyslu (40 závod, >z nácWž každý
má více jak 1000 dlník), a zvlášt s velkým roz-

vojem stedního prmyslu. (1300 závod, majácích po
100 až 500 dlnících). Ale naproti tomu malopr-
mysl je v tomto oboru taktéž velice etn zastoupen.
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Nemluv o malých mistrech a dlnících, kteí' pra-

cuji osamle (124,540), nebo s jejich rodinami (8000),

nacházíme 34,443 závod, z nichž každý má mén
jak 10 kiik a 3644, které jich zamstnávají pouze
íO^až 50.")

Tedy -v samém oboru- veUkfoprmyslií kráí tento

raku v ruce s raaloprúmyslem. A tentýž úkaz velmi
zdraznný, abychom neuvili pouze o Francií, shle-

dáváme v- prmyslu z p r a co vání kov (železa,

ocelí, -mdi atd,). Také zde vedle znan velkého
prmyslu (17 továren zamstnává po více jak 1000

dlnících, a úednících; mezi nimi pt má více. jak

2000 a jedna — více než 5000); a po boku silného

.stedního prmyslu (440 závod o 1000 až 5.00 dl-
nících), nalézáme více než 100,000 emeslník, kteí
pracují bud samí, nebo se svými rodinami, a 72.600

závod, které nemají prmrn více než 3 neb 4

dlníky.
Ješt pi výrob kauuku a papíru je

prostedn velká továrna dosti dobe zastoupena

(13 ze 100 závod ítajících každý nad 50 dlník).'
ostatek pipadá vsak maloprmysiu.
Zrovna tak je tomu u prmyslu chémíck ého.

Je dobe na' dese-t továren majících nad 500 dlník
a na sto, tkteré jích ma/jí 100 až 500, ale ostatek, ma
tisíc malých továren majících 10 až 50 dlník a

3800 izávod velmi malého prmyslu (mén jak 1 10

dlník),
V ostatních oborech pevládá všude malá a

zcela maiiá továrna. Tak v- potravináství vedle

osmi továren majících po více jak 500 dlnicích, vi-

díme na -90.000 malých závod majících každý ménž
jak deset dlník, V knižním prmyslu je velký

*) Stj}; ade rozdleni: Osamle pracující dí-lníci, 124.544;

s rodinou, ale bez placených dlník, 8000; mén- nei 10 dlník.
34.44,3' závod; od 10 do 100 dlník, 4655 závod; od 101 do

300 dOnfkfi, TAb závod; od 200 do 500 dlník, 554; od 500 do

1000 dlník, 123; od 1000 do 2000 dlník, 38; více než 2000

dlník, 2 závody.
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poet rozdlen na malé závady o 5 až 10 a 10 až
50 dlnících.

Zp racováfli látek na odvy náleží zplna
k maloprmysjhi. Pt továren má po více jak 200
dlnících'. Ale ostatek je 630.000 neodvíslÝch emesl-
ník, 9500 závod, kde piacuje rodina, a 132.000

závod majících .po metn jaik deseti dlnicían-*)
Zpracování slámy, peí, žíní, kže a kožešin, ru-

kavickái — íof vše imalý a nejmenší prmysl:
125,000 emeslník a 43.000 mailých závod o pr-
mrn 3 až 4 dlnících.

Dlužno mttviti o devopracovnících, nábytkáích,
kartánících atd. ? Májá sice 2 závody/ které zamst-
návají pes 2000 dlník a zízenc, ale také mají

214.260 neodvíslých ,emejtok a 105.400 malých
závod o mén^jak 10 dlnících. V tomto potu jich

100.000 nemá ani po 5 dlnících.

Zbytenc pipomínati, že klenotnictví, broušení
drahokaan, kamenictví atd. patí zcela do oboru
drobného prmyslu, s deseti, neb dvaceti závody
mra/jícími po více jak 100 dlnících. Toliko v kera-

mice a v cihlástvi nalézáme vedle zcela malého
prmyslu (8930 závod) a malého prmyslu (1277

závod o 10 až 50 dlnících), 334. závod náležejí-

cích k .stednímu prmyslu (od 50 -do 200 detltník),

93- k velkoprmyslu (od 201 do 1000) á 7 k znan
velkému (nad 1000 dlník)."')

. *) Ve výborné monografii, pojednávajíc; o tomto odvtvi
i. edvÉrloppement d e 1 a íabrique etle Iravail
á á o m i c i i e dá<n«; li es imdusitrics de 1.' K a bi lit-

in nt od prof. Alt. Aftaliona, iPaiž, 1906) podává awtor velice

cenná dala o vlastní -oblasti domácí práce a továrny & uikaMi]e

jak, pro 'a v .kterých -oblastlch koiiScuruje lispíné donáci price
í pradí tovární.

"} Z&ViCiiy xaméiinávajlcl více než' 1000 dlník R úed-
ník, déli se následovn: JDoly,-41; textilní, 40 (323 od 500 do
1.000); stán i a obecní prmysl, 14; 'hirtictvf, 17; i^wacovál
kov: železa, ocele, médi, 17; lomy, 2; potravináství, 3;' che-

mický prmysl, 2; áaueuk, pa"p!r, karton, |9 od* 500 dc- 1000);

knižní prmysl, barvotisk, (9 'od 500 do ÍOCO)-; sláma, peí;
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Byla -by bývalo zajíma-vo srovnati souasné roztí-

dní prmyslu s roztídním v minulých obdobích.

Ale p. Lucíen March prarví, Že »ž á d n á z e sta t i -

s-Úík tpedi r. 18% nepodala nám tohoto
roztídn í.« Nicmén jedna amkteta organizo-

vaná od 1840 do 1845 a kterou p. March považuje

za »velmi úplnou, pro néjdtežítjši závody« (nad 50

dlník), byla od (nho proaflcouimána a shledlává, áe

v . 1840 bylo tchto závod 3300; v r. 1896 bylo jich

již 7400 a zamstnávaly 55 ze sta úhrnného, potu
prmyslových pracovník. Závod majících nad 500
dlník, v roku 1840 bylo 133 (6 ze sta úhrnného
poletu pracovník) a <r, 1896 jich bylo 444 (16 ze 100).

Závr z tchto 6akt vyplývající, vyjaduje pan
March následovn: »CeJkem vzato, dje se od pade-
sáti let znatelná koncentrace výrobních jednotek ve
velké závady; ale práv uvedené výsledky statistik

dovolují nám seznati, že koncentrace tato
nepekáiží udržení se malty malých
podnik, jichž prmrná velikost
vzrstá všaik velmi pomal u«.

To také skuten, vidíme a ptáme se toliko — na
základ tchto £akt —- zda slovo »koncetrace« je pro
jich cbarakterisování správn voleno. Ve skuteno-
sti vidíme, že v nkterých odvtvích pr-
myslu je konstatován urítl poet velkých zja-

vod a zvlášt závod pináležejících stednímu pr-
myslu. To v&ak nikterak nebrání, alby i na dáde ne-

stávala víelkiá 'množství malých prmysl v jiných od-

vtvích, nebo i v témže odvtví (textttnictví, zpraco-

Mé. (jeden od 500 do 1.000); kže, kožešiny, 2; devo, ume-
!é truhláství. katlánictvi, »íd., I; jemné kovy, klenotnictví

0; broušeni drahokam, 0; kameníctví, 0; zemní práce, stavby
2 kamene, 1; cihly, keramika, 7. Úhrnem 149 z* 575.531 závo-d K tétrrto fslm možno pipojiti 6 pro dopravu, a 5 pro roz-

manité obchody. iPipomfsiám, že po rzných výpotech dochází
a. March k (tomu, že pi prmyslu 91 ze sta tickto dlník
a zamstnanc a <pi obchodu 44 ze sta jsou úednici (e m-
y-loyé) — (o jest písai, správci atd.
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vání kov),, nebo v píbuzných odvtvích, které vzaly

pvod od pedcházejících, jako n& p, odvnictví má
svj pvod v tex-tiltúctví.

Tof jediný výsledek, který možno vážným rozbo-

rem vyvoditi z fakt vyplynulých ze sítání roku 1896

a z pedešlých pozorování. Avšak široké vývody
jistých ekonom o »koncentraci* jsou jen.' hypo-
thesy, domnnky, bezesporn dobré pro podnco-
vání k bádání, avšak ihned škodlivé, jakmile jsou

pedpokládány jalko ekonomické zákony,
kyžt nejsou potvrzeny pelivé pozorovanými
fakty.





KAPITOLA SEDMÁ,

Maloprmysl a prmyslové vesnice,

(Po kraoviní.)

Maloprmysl v Nmecku': Diskuse o
lomto p edmt, — Výsledky censu z

r. 1882, 1895—1907. — M alopr m y s I v Rus-.
ku. — Zá v r y,

Maloprmysl v Nmecku,

Rzná výrobní odvtví, která si v Nmecku ucho-

vála ráz maJoprmyáJu a prmysl domáctkých, byla

pedmtem velmi pelivých studii, za nž zásluha

písluší zvlášt A. Mi. Thuaiovi a proí. Israijevoví, kteí
pracovali pro ruskou komisi pro maJoprmysl, Ema-
nuelu Hams Sacbsovi, Pavlu Voigtovi a mnohým
jiným. Dnes o tomto pedmte máme již objempj&u.

literaturu a dle povahy jednotlivých kraj a rzných
prmysl byly 'nartnuty tak výrazné a sugestivní

obrazy, že pofkusil jsem se shrno-mti v jedno tyto tak

pravdivé popisy. Tebaže v takovémto resumé bude
mi teba opakovali mnohé, v .pedcházející kapitole

již uvedené vci, bude tená bezpochyby zvdav
seznati závry, jež možno vyvoditi z prací nmec-
kých badatel") a závry, které možmo dovoditi ze

*) PotnámJfy prof. taajéva — který velmi' dkladné stií-

dóvj,! malcprroysl v Rusku, v Nmecku 3. ve F.ancií — by-
ly -tni pi -prvém vydání této knihy drahocenným prvodcem.
(Vi Práce komise povené .studiem mafo-
prq'myslu v Rusiku (rusky), Petrohrad, 1S79—87, sv. 1.)

Od té doby poskytly dva 'prmyslové 'Censy z r. 1895 a 1907 .to-

lik cenného materiálu, že ada nmeckých dl pišla Je tmže
závrm, Uvedu je dále.
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tí prmyslových cens provedených v Nmecku
r. 1882, 1895 a 1907. To nyní provedeme.

Na. neštstí- vzala v Nmecku diskuse o tomto d-
ležitém pedmte na se ráz píliš zaujatý, ba vi
jistým osobám i útoný.*] Na jedné sítrám usilovaly

ultrakonservativná ži#y nmecké politiky — a á-
sten se jím to dailo — udlati si z maloprniyslu
a z .prmysl dtómláoky provozovaných zbra k aaji-

štni návratu k »starýr dobrým asm«. Dokonce
byl odhlasován zaklo, který ml' pipravovati z

mrtvých vstání bývalých uzavených, patriarchál-

ních korporací, kit^ré by mohly býti postaveny pod
písný dohled a poiwníkování státu. V záktxrmdár-

ství tohoto druhu vidti -zbra proti socialismu. Na
Na druhé stran sociální demokraté správn sta-

ivli se proti tmto •opatením, ale samí jsouce ná-

chylní pijmouti pfflfiš aibstrakltní pojetí ekonomic-
kých otázk, útoili zuiv na všechny, kteí se ne-

spokojili s opalktovánito) stereotypních frásí prohlašu-

jících, áe Bm^loformysl je v úpadku« a že »ím ry-

chleji zmizí, tím lépe*, nebo udlá místo »kapíta.-

lístické koacetradw, která d3e sociálb-demokiratic-

tcého vyznání vílry ^dovrší brzo svoji vlasUrrí zkázu.**)

*) Viz pedmluvu. K. Buchera ke ÍV, sv. U n t e r s u c h u• n-

jen uber díe Laje der Handwerks in Deutscli-
!and, sv. IV.

**) Základ téHo viry nalézá se v jedné z posledních kapitol

}pedposlední) Marxova Kapitálu kde a-utor mluví o kon-
centraci kapitálu a vidí v nll ^fatalitu pírodního zákona*. Ko-
lem r. 194(8 vsacruní socialisté, neb lakorc* vickni- (hlavn Con-
rídératvt) sdíleli luto ideu, kte*á paik stále se v ijejtcíi spisech
vracela. Víe vlak poukazuje k torní*, že Marx, kdyby byl Žil.

ujmamenal by -pozdjší rozvoj 'prmyslového života, který v

roce 1648 nebyl pedvídán. Kdyby byl žil, zajisté by nebyl za-

vel oíí ped úžasnými vzrstem potu malých kapHalist a

jmní stední velikostí, která wrúslají ve stínu moderních mi-
liardá (víz .též ereksov v asopise Freedom a r. 1894, a

r. 1S95—% v Les Temjps Nouveaux a ve své broíue
P a g e s histoire socialiste).

Velmi pTavdpodofc-i uznanvenal by Marx rovsíž neoby-
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V tomto opovrhování makeprúmyslem se sociální

demokraté piro&en shodují s národohospodái
ortodoxními máfácké školy, které v jiných bodech
pat&rají.

Satoazejmo, že za takovýchto podmínek jsou po-
lemiky o: mM-ctpriimy&Iu a- po domácku provazovaných
emeslech odsouzeny k jaflovosti. Nicmén bylo
však. v Nmecku uveejnno iznané množství velmi
svdomitých prací, schopných osvtliti tuto otázku:

a vedle monografií, které nás o niem nemohou po-
uiti, vyjma toho, že dSiúctvo dotyného malopr-
rayslu žije v bídné situaci a které nám nepovídají ni-

eho o tom, .pro nicmén diiviajíl tito éélnicí pednos!
svému postavení ped) poistiaiveíiím dlník ve vel-

kých továrnách — nechybí podrobných monografií
(jako od Thuna:, Em."H. Sachtee, Pavla Voigta o ber-

línských truhláích' aifcd.), kde vidíme celý 'život této

dlnické tídy. Nauíme se z nich znáti nesnáze, s

nimiž je jim zápasiti, téchnkfklé podmfeiky jejichi e-
mesel a nalézáme v nich' njufaé prvky, abychom si

mohli utvoiti nestranné mínní o tomto pedmte.
Je zejmo, že jíž od nynjška je jistý poet malých

emesel urien k vyhynutí. Naopak' jsou však jiná,

která jsou nadána velkou životní silou a je veilmí

pravdpodobno, že bhem dlouhé ady let nepesta-
nou' existovati a. se rozvíjeti. Pi výrob tkanin, které

jsou tkány v milionech metr a které mohou býti

cejnou pozv-olnosl, s jakou se dovršuje vymizení maioprúroyslu,
pozvolnost, která v polovké devatenáctého stoleíí nraioWa
býti pedvídána, <nebof tehdy júc nemohlo" pedpovídati snad-
nost dopravy, loterou dnes disponujeme, stále vzrstající, a
mfoiteí se poptávku, ani- dneiní láci motc-ridké síly -pi odebírání

jí v malém množství, Marx jisté by byl studoval íalo íakta a

.ravdepotfobné byl by zmírnil absolutní charakter své dfvfcjši

formule, jak to byl skuten jednou- wciní! ve víci komunisti-

ckého majetku v ruských vesnicích finir).

Bylo by -žádouc-no, ^aby je\h-o íácí 'trochu mén se opírali

o jeho abstraktní íorrnuie, — jako válené heslo ve voleb-

ních zápasech tak pohodlné — a více vzali si k srdci studium
konkrétních hospodáských zjev.
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dobe hotoveny jen pomocí složitých stroj, je kon-
kurence runího stavu samozejm •pežitkem, 'který

se mže udržetfi ješt lijalký as aa uritých míst-

ních podmínek, který však konen musí vymizeti.
Rovnž tak je tomu u znaného potu odvt/vi

prmyslu 'hutnického, výroby krátkého železného

zboží, hrnfiství atd, Všude všaík', kde je dožadová-
no pímého spolupsobení vkusu a vynalézavého
duh-a: vSuide, kde nové typy zboží, vyžadující ne-

ustálé zlepšování a mnní mechanismu a nástroj,
jsou vyrábny aby zadiosuinily novým potebám
— jaiko ije tomu pi výrob originedních jemných
látek, i když jsou hotoveny pro nesetné odbnatefle;

všude, kde proet pedmt se nekonen mní ' a
kde jsou každbdenn vynalézány nové druhy zboží
^- jako v hrakáství, pi výrob nástroj, hodiná-
ství, cyfkilAsticlíéim prmyslu átd.; a konen všude,

kde umlecký cit 'jednotlivého dlhíka dodává vy-

rábnému pedmtu hlavní ást jeho ceny, jako je

tomu pi výrob na sta drobných pepychových
pedmt, tam- všude ' zstává otevené pole pro

maJoprmysl, venkovské dílny, po doinácku provo-

zovaná emesla atd. Samozejmo, že prmysly tyto

vyžadují více vzduchu, hojnjších myšlenek tvoivo-
sti a :Sipolupráce, Ale tam, kde duch iniciativy, byl

tím, neb oním zpsobem probuzen, vidíme v Nmec-
ku malloprmysl nabývati nového rozvoje, jako jsme

to práv vidii ve Francii.

iNuže, skoro ve veškerém nmeckém maloprmy-
šlu je situace dlníetva jednomysln vyliováwa jako

bídná a etní obdivovatelé centralis&ce v této zemi

z této bídy stále pedpovídají a volají po zániku

»tchto stedovkých pežitk«, které pro dobro

dlníkovo musí nahraditi »kapítaUstócká centralisa-

ce«. Srovnáme-1 všalk bídnou situaci maloprmyslo-

ho dlnictva se situací dlníetva továrního, v térože

kraji a v tomtéž prmyslovém odvtví, tu vidíme, že

ve skutenosti vellkoprmyslové dlníctvo trpí zrov-
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na touže bídou. S bídnou mzdou žijí ve špinavých
velkomstských dírách. Pracují jedenáct hodin den-
n a bhem asto se opakujících krisí upadají' i-"

pohledním stopm bídy. Jen po všemož-néim. utrpení

ve svých zápasech proti všem zamstnavatelm, po-

daí se nkterým z nich, více mén isipšn a v oje-

dinlých pípadech, vydobyti si. na 'zamstnavateli
trochu vtší mzdu — a to jen u nkterých obor.
Radovali se z tcWbo útrap, ve kterých vidli by-

chom jen psobení »pnrodního zákona« a nutnou
etapu nezbytné koncetráce prmyslu, bylo by
jednoduše holým nesmyslem. Tvrditi pak, že ochu-
zení všech! tchto diniflkl a zniení venkovských
prmysU Jj* »riezbytnou« etapou, která . povede k
vyšší p.rmyslové org&nisaci, znamenalo by nejen

tvrditi .mnohém více, než za souasného ?tavy náro-
dohospodáské vdy,., dosfud 'íak nedokonalé, mli
bychom právo, ' ale znamenalo by to okaizovati .na-

prosté nepochopení smysln pírodních a hospodá-
ských zákon.
(Naopak ti, kteí studovati otá/k.u rozvoje ;velko-

prjmydllu samu o sob, beze vší pochyby se bupóu
shodovati s anglídkiým ekonomem Thoroldem Rp.r

gersem, který utrpení vnucené za tímto elem, pra-

covním tídám nepovažuje vbec za ne-
zbyt n.os t, nebot píinou jeho bylo ukojení do-
asných aájm, menšiny a ne njaké zájmy národ*.')

Na druhé stran je všeobecn známo, jak asto
bylo se uchylováno k prácí dtí a dívek, i v ne^íepé

rmosperivicfch -továrnách, a i v Anglií, tedy v zemi,

kt&rá z hlediska prmyslového, rozvoje stojí v jle
národ. Nkolik pomrných ísel vztahujících šé'-

k

tomuto pedmtu bylo uvedeno v pedoházefíci ka-

pitole..A toto faktum není z tch, ,jež bylo by ríožaio

umleti, jak se o to pokouši Manrice BJock, velkv

obdivovatel veJkoprmyski.**} Nízké mzdy placené

') The Economic lterpretation of H i s 1 o r y

.

**} Les Progres de la Science économiqiie
depuis Adam Š p» i >t h. Paíž, 1890, sv. I. sír. 460—461,
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dtem a mladým lidem jsou nutným lánkem láce

všech textilních výrobk velkoprniyslu a tedy také
jednou z konkuremeh podmínek továrny vi ma-
loprúmysliu.

Mluv o Francií, byl jsem již oznail nkolik ná-

sledk ^koncentrovaného« prmyslu na venkovský
život; a v Thúnov díle, jakož i v mnohých jiných

nmeckých studiích je zjištn velký poet pikladu
hrozných násJedE nahromadní dvat v továrnách,
Idealísovatt moderní továrnu, aby byly zleheny tak
zvané »stedovké« formy maloprmysltt, znamená
pi nejmenším ukazovati se tak nerozumným, jako

kdyžínkteí idealísují drobná emesla s myšlenkou
pivésti lidstvo zpt v ty asy, kdy se pedlo a tkalo

v každé chatri.
V bádáních o situaci maloprmyslu pevládá je-;

den význaný fakt. Shledáváme se s ním v Nmec-
ku, zrovna jako ve Francii, nebo Rusku, U znaného
potu prmysl mluví ve prospch továren a vel-

kých rukcdílen ne pevaha' technické organi-

sace, ani úspory na motorické sít, ale hlavn vý-

hodnjší podmínky, které mají prmyslové velkozá-

vody pí prodeji výrobk a pi nákupu surovin.

Všude, kde tyto nesnáze byly pemoženy, bud po-

moci sdružování, nebo zajištním odbytu výrobk,
všude bylo vždy konstatováno, že pedevším situace

dlník a emeslník se bzprostdn zlepšiila — a

pak, že v dotyných prmyslech z hlediska techni-

ckého byly provedeny rychlé pokroky: byly pijaty

nové zpsoby výroby za úelem zlepšení výrobk,
nebo aby byla zvtšena výrobní rychlost; byly vy-

nalezeny nové stroje, nebo výrob se uchýlili k

použití nových motor, anebo konen byl prmysl
reorganisován, aby byly zmenšeny výrobní výlohy,

A naopak, všude kde emeslníci a osamle pra-

cující dlnicí zstali v podruí pekupník, kteí, již

od Adama Smítihá, vždy »oteven, nebo potaijí« se

dorozumívali, aby jednali jednotn za úelem sní-
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žerní mzdy niai skoro hladovou výši — a taík je tomu
v pípad znaného potu drobných emesel a ven-

kovských prmysl — tam všude staía se a zstala
jejich situace bídnou, A jestliže tito emeslníci ne-

ohtí1 'zvtšiti ady továrního dlnictva. je to proito, že

dobe znají iživot, který je oekává a ponvadž lpí

na své jisté pomrné neocEvislos-tí. Vdouce, že ve
vtšin pípad bude míti postavení továrny v je-

jich vesnicí za následek nezamstnanost vtšiny
muž, a že; vezme si dití a dvato, chápají se všech
prostedk, aby oddálili tuto možnost.
Co sie venkovských sdružení týe, kooperativních

nebo jiných, nesmí se zapomínati, že vlády fran-

couzská', nmecká, ru/?ffoá a!

, rakouská zabraovaly
védy deinikm a zvlášt venkovským dl-
níkm, aby tvoili jakákoli sdružení za hospodá-
ským cílem. iVe Francii- byly syndikáty povoleny te-

prve r, 1884, Uckižetí venkovana na co možno nej-

nižší úrovni pomocí daní, roboty a jiných podobných
prostedk, taková byla ia takovou dosud je poli-

tika vtšiny stát na pevnin. Teprve asi ped tvrt
stoletím byla vNmecku trochu rozšíena spdiovací
práva a ješt dmes je 'pouhé klooperajtívmí výrobní

družstvo brzy oznaeno jako »politícké sdružení* a
jako takové podrobeno obvyklým obmezujícím opa-

teními, jakým je na p, vylouení žen.*)

Fnapantní píklad] této politiky vi venkovským
sdružením uvádí prof, Isaijev, který zaznamenává
také písmá opatení iskupovatel ve velikém v hra-
káském obchod, za tím úelem, aby zabránili dl-
níkm vstupovati v pímé spojeni -s cizími kupci.

iKdyž s .jistou pozorností zkoumáme život roalo-

prmyslu a -jeho existenní zápasy, vidíme, že pod-
lehne-li, není to následkem konkurence velkopr-
myslu,

(
Iklterý »použitím jednoho motoru o sto koních

na míst sta malých motor mžs uskuteniti vel-

") Viz debatu z ísliého snmu z ledna 1909 o- polských
syndikátech a použití Spiachen paiaíraíu 'proti- niai.
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kou úsporu.« Nevýhoda tato nezstává nepovšimnu-
ta, zvlášt když je jí tak dobe eleno v Shefíieldu,

v Paíží a v mnohých jiných mstech bud pronáj-

mem dílen opatených motorickou silou, opatenou
velkým parním strojem a zásobující na padesáte dá-

len, nebo — což bývá astji, jak pozoroval prof,

W. Unwin, — použitím penosu síly pomocí elek-

tiny, ftadla maloprmysl podléhá ine proto, že pi
tovární výrob je proveditelná závažná úspornost
— ve vtším potu pípad než se obyejn myslí,

je tomu práv naopak, — ale protože ' kapitalisía,

ktefy zaídí velkou továrnu, emancipuje se od vel-

ko a maloobchodník surovinami, a zvlášt, protože

se emancipuje, od pekupník, tím, že vsíupuje v
pímé spojení s velkokupcem a vývozcem.; mebo i

tím, že v jediném závod soustedí všechny výrobní
fáse uritého výrobku. Stránky, které Schul&e-Gá-
werniz vnoval organísací bavlnáského prmyslu
v Anglií a nesmažím, 'proti nímž bylo bojovati nuaoi-

telm nmeckých bavlnáských továren, dokud bylí

co se surové bavlny týe odvislí od Liverpoolu,

jsou v tomto ohledu nejpounjší. A rys tento není

výhradou prmyslu bavlnáského, shledáváme se s

ním u všech prmysl.

Kdyby sheffíeldšfcí nožíi, kteí pracují dnes v ma-
loumkých dílnách, 'zaízených v závodech opatených
motoriokoiu silou, kdyby tibo dlníci byli pivtdeiná k
njaké vel!ké továrn, tu by hlavní výhoda této to-

várny nabyla úspora výrobních výloh, S akciovou
spoleností' ai s tun placenýma editeli byly by
výrobní výlohy ješt vyšší, A jestliže by nicmén
byl zisk vyšší, bylo by to následkem snížení ná-
kupní ceny železa a uhlí a zvlášt
usnadnním prodeje výrobk. Velký zá-

vod by tedy nenalezl výhod v technických pod-
mínkách výroby, ale v podmínkách prodeje a náku-
pu, 'kterých zrovna taki dobe mže býti dosaženo
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v maioprúmyslu .pomoci kooperativní organísace. To
jsou sákladní pojmy pro praktické prmyslníky,

Zbyteno snad pipomínati, že jinou výhodou, kte-

rou aná velkoprmyslník je, že snadino nalézá odbyt
í 'pro zboží spatné jakostí, jen když má dostatené
množství jeho na prodef. Každý, kdo se vyzná v ob-

chode ví, jaká ohromná množství »shody«, »patra-

que«, »pacotiHe«*), »ervených pikrývek pro divo-

chy* atd,, nalézají odbyt ve vzdálených krajích. Vi-

dli jsme, že ceá msta jsou zamstnána výhradn
výrobou tohoto brakového zboží.

Celkem vzato možno považovati za základní fakt

hospodáského života Evropy, že úpadek uritého
potu malých emesel a po domácku provozovaných
prmysl dlužno piísti ne nedokonalé organisací

jejích výroby, ale tomu, že bylý neschopny o r g a-

nisovati prodlej svých výrobk- Totéž konsta-

tování vrací se na každé stránce hospodáské histo-

rie. Neschopnost organisovati prodej, bez zotroení
od obchodník, byla <jednou z hlavních píin úpadiku
stedovkých mst, která poznenáhlu klesala pod
hospodáským a politickým jhem cechovních ob-

chddlník, jen proto, že n-eraohla uchovati
prodej svých výrobk obcemi jako cel-
ky, ani organizovati vzdálený obchod ve prospch
obce. Když- zj jedné straty Asie a1 z druhé strany
Nový Svt staly se trhy pro jeíjich ziboáí, ai msta <zí~

skala možnost ryoHébo a' nesmírného zbohatnutí s-tail

se úpadek stedovkých, mst fatálním; iz obchodu
komunálního, jakým byli z poátku, stal se ob-
chod: individmetmíin a msta- se stala 'koistí

úklad boihtaltých rodin-.

I dnes, když vádSme- vlzkvétati dlnická koopera-
tivní družstva, kdežto' ped dvaceti lety veškeré po-
klusy v tomto smru ztroskotaly, mžeme tvrditi, že

*} BmkoTé zboží-, ikíeré nenalézá v EvnopŽ odbyta a mu*í
pwto býti vyvááerao áa zámoských oead. Pozn. "pekl.
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píinou jejich prvých neúspch .nebyla jejich ne-

schopnost "vhodn a hospodárn organiosvati vý-
robu, nýbrž jejich nezrunosit v prodeji a vý-
vozu jimi vyrobených pedmt. Souasný jejích

ús-pch možno zase naopak snadno vysvtliti síti

kooperativních konsumních spoleností, které tvoí
hledané odbytišt. Kooperativní výroba byla umož-
nna pedcházejícím jí organisováním
t r'h"tii-

Tol závry, které možno vyvoditi ze studia malio-

prmyslu v Nmecku a jinde. A aniž bychom se obá-
vali omylu mžeme íci, že co se Nmecka týe
kdyby tam, jako v Anglií, nebyla uinna opalení
odervati sedláka p; kdyby naopak se rozmnožil
poet drobných majitel pozemk, jist by se tito

oddali rzným emeslm, která by provozovali ve
spojení s obdláváním pdy, jako to udlali a dlají
ve Francii, Veškeré úsilí za probuzení' intelektuální-

ho života ve Francii, nebo snahy o zajištní práv rol-

ník, i zemdlských obcí na pdu, budou nutn
podporovati rozvoj venkovského prmyslu,

Maloprmysl v ostatních zemích.

-Kdyby bylo užiteno rozšiovati naše šetení na
jiné zem nalezJi bychom ve Švýcarsku obsáhlý ma-
teriál k velice zajímavým pozorováním, U velkého
potu maloprmysJ uvidli bychom tutéž životnost

a mohli bychom íci co bylo v rzných ikantonech

vykonáno aby byly udrženy a došly rozvoje, pomocí
tí opatení: rozšíením kooperace; poskytnutím ve
školách velkého místa technické výchov a zavede-
ním' nových odvtví- poloumlecké výroby v rzných
ástech zem; konen dodáváním laciné motorické
síly dio byt, pomocí hydraulické, nebo elektrické

energie získávané z vodopád. Bylo by možno na-
psati cellou velezajímavou a veledležitou knihu o
tomto pedmte a zejména o popudu, který dodá-
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váním laciné motorické síly byl dán jistému potu
malých prmysl starého, nebo novjšího pvodu.
Taková kníhá byla by také velmi zajímavá v tom,

že by ukázala, o jaké míry pokroilo ouo slouení

zemdlství s prmyslem, jež jsem popsal v prvém
vydání této kmihy co »továrau uprosted polS« ve

Švycarech v nynjší dbb. Toto slouení bije do oí
dnes i nahodilému cestovateli.*)

•Stejn zajímavou byía by Belgie. Belgie je zajisté

zemí cenfcralisovaného prmyslu a produktivita dl-
níkova dosahuje tam vysoké úrovn, ponvadž sted-
ní hodnota roní výroby prmyslových dlník —
muž, žen a dtí — stoupá k velmi úctyhodnému í-
slu 6000 K na jedince, Uheltné doly kde pracuje více

jak tisíc dlník, jsou etné a je v Belgií znaný po-

et textilních 'továren zamstnávajících 300 až 700

dlník, A nicmén jestliže od íslice prmyslového
obyvatelstva Belgie, kterého v r. 1896 bylo 823,920

osob (1,102,240 ítaje v to správu, dbWžitele, cestu-

jící a-td'.), odeteme 116,300 dlník zamstnaných
v uhelných dolech a na 165,000 eanesilník osamle,
nebo s rodinou pracujících, vidíme, že ze 'zbývají-

cích 565,200 dlníkl skoro polovina, t, ,j, 270,200 osob
pracuje v podnicích zamstnávajících mén tja.k 50
dfaíflc a z tohoto posledního ísla 95.000 je jich

zamstnáno 54.000 v .dílnách, které maJjí prmrn
kalždá mén jak ti' idltafiky.'**)

Neítáme-Jí doly, tu mžeme íci, že více jak še-

stina prmyslového dftníctva je zamstnána . v ma-

*) iViz dodatek J.

"] Stjž zde rozdleni veškerého >r-mys5u dlte A n a u a ' re
Sd at-s tiq i»e z t. 1909: Osame, nho s rodinBimí pracující
emeslníci — 165.000 podnik. Velmf malý prmysl (od 1 doi 4
dlník) — 54.000 závod, 95.000 dlník*; malý (o 5 do 49)— 14.800 závod, 177.000 dlník] stední -a. velký (50 až 499
dfehtfk) — 4.500 .závod, 250.000 demrk; velmi velký (nad
500) — 200 závod, 160.000 dlník. Ohmem- ,236.000 malých a

vefikýoh] za,msbrua.va'tel; i, nepo£ítáme-li emeslníky, 71.000
zamstnavatel na 7,000.000 obyvatelstva.
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lých dílnách, které prmrn ítají, vyjma pána, kaž-

dá mén jak ti dlníky a že -tyi desetiny všeho
dlníctva pracuje v závodech, 'které mají prmrn
po mén jaflc 13 dlnících.*)

A což je ješt pozoruhodnjší, je to, že poet ma-
lých dílien, kde patron pracuje sám nebo se svou

rodinou, nebo nemá více jak tyi dlníky, dosahuje

znaitého potu 1867 pro prmysl textilní, prese sil-

né soustední ásti tohoto odvtví.**) V 'kavioprany-

islu, zaraetnictví, výrob krátkého železného zboží

a-tdl, jest vekni mnoho (více než 13-000), 'malých dílen*

kde mistr pracuje se dvma, temi neb tymi po-

mocníky. Výroba stelných zbraní je maloprmyslem
par -excellence rovnž i výroba nábytku, která do-

chází práv znaného rozvoje. Celkem vzato, siln
koncentrovaný a prosperující prmysl, zvýšená pro-

duktivita, jakož i veledležitý vývozní obchod1 jdou

ruku v ruce se znaným rozvojem roaloprmysiu a

po domácku provozovaných emesel.

Je skór© abytefino pipomínati, že v Rakousko-
Uhersku, v Itálií a i ve Spojených Státech zaujmá
ma-loprmýsl vynikající postavení a v celku prmy-
dkxvé innosti tchto zemí hraje dležitjší r-olli než
i ve Francií, Belgií, neb v Nmecku. Ale zvlášt v

Rusku mžeme zplna oceniti dležitost venkovských
prmysl. Tam. také tepe pochopíme, jaká strašná
utrpení je obyvatelstvu zcela zbyten zakoušeti,

když vládla, nJapopuid nkioJSkia veflkiostatk a maijd-

tel továren, uvede do chodu strašíívé síly, jimiž

stát disponuje, aby ochudila sedláky a umlými pro-

*) Kdy budeme míti pro Anglii -tak úplné sStáffí. jaké máme
pro Francii <a Belgii:, i, j, -sítání, kde by byli poítání zamaU
naní a. zamstnavatelé oddlen', místo1

, aby -byli ple-imle
nahromadni maijiteJ továliny, úednictvo, inženýi a dé-lnícdvo?

""] Textilní prmysl: osamle, m«b s itodftiou pracující
emeslnící, 1.437; od 1 až 7 dl., 430 závod, 949 fts-aco.vnííefl;

od 5 do 49 délnik, 774 závod, 14.051 dlník; 50 neb více,
379 závodil', 66403 dlník.
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stedky zniila velkovské prmysly za úelem vy-

tvoení centralísovaného velkoprmyslu,*)

situací, pokrocích, technickém rozvoji venkov-

ských prmysl &• Jiesnázfclh, s nimiž je jim zapais&íí,

byla vykonána v Rotsku ta nejpesnjší šetení. V rz-
ných provinciích Ruska byla provedena dm od
domu anketa zahrnující na milion selských dom a
výsledky její plní již 450 'svazk vydaných rdnými
zemstvy. Mimo jíné v patnáctí svazcích uveejn-
ných péí komise pro ma!loprnrysl a zvlášt v pu-
bliikacích Statistického komité v Moskv a velkého

potu provinciálních shromáždní, nalézáme velice

úplné seznamy, zaznamenávající jméno každého e-
meslníka, rozlohu a «*av jeho pozemk, jeho dobyt-
ka, cenu jeho ztridlské a prmyslové výroby, jeho

zisk z každého z tchto pramen, jakož i jeho roní
rozpoet. Na 'druhé stran je na sta rozmanitých pr-
mysl popsáno- z hlediska technického, hospodá-
ského a zdravotního ve zvláštních monografiích.

Výsledky získané tmito anketami jsou v pravd
pekvapující, nebo se ukázalo, že z 80 neb 90 milio-

n obyvatel evropského -Ruska, které tehdy obsáhla
anketa, nemén jako 7,500.000 osob bylo zamstnáno
po domácku -provozováním prmyslu. Dle nejsiabžích

odhad dosiahovialia tehdy jejich produkce nad '3600

milion velmi pravdpodobn na pt. miliard korun
(dv miliardy rubl) ron**), tedy íslo, které pe-
sahuje úhrnnou výrobu velkoprmyslu. Co se týe
pomrné dležitosti jednoho í druhého pro dlnickou
tídu,, postaí pipomenouti, že í v moskevské gu-

bernií, která je híavním továrním krajem Ruska

"] V roce 1907 vláda, sledujíc "tyto rady, poala divoce rušKí
obecní majetek ve pnospch prímyaliu a velkostatká.

**) Z -této atakety, kte a zahrada 855.000 dlník, plyne, že
cenia jejich roní, výroby dosáhla 506 milion koím, což dává
prmr 600 -korun <na dlníka-. Prmr 480 K pro 7.,50O.O0O o-s>oo

v prmyslu, zamstnaných, by dal již 3,600 milionu pro jejích

celko-vo-u produkci; ale *i nejvážnjší- peadateJé am.ked tvrdí,

že toto1 žíslo nedosahuje skutenosti.
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(její továrny vyrábjí více jak ptinu — dle ceny —
celllkové (prmyslové výroby evropského Rusikai), je

poet osob zamstnaných pi domáckém prmyslu
skoro stejný s potem osob 'zamstnaných v továr-

nách,

Nefafjíirma-vjším rysem, domáckého prmyslu v

Rusku ije, že nílkidyl (nebyl znien náhlým roznnaKAe-m

továren. Naopak, dostalo se mu nového popudu.
Rostl a rozvíjel se zejména v krajích', kde velkopr-
mysl dlal nejrych'le{ší pokroky.
Jiný co nejpíznanjší rys je tento; tebaže pro-

vincie stedního Ruska, jejíchž pdia co do úrodnosti

daleko se nevyrovná erným pdám jižních- provincií,

byly od nepacnti sídlem všemožných drobných e-
mesel, rozvíjejí se nyní i v tch provinciích, které si

co do pdy a podnebí nejlépe stojí, rzné domácké
prmysly moderního pvodu. Tak Stavropolská gu-

bernie, na severním Kavkaze, kde sedlácí vlastní

velké rozlohy úrodné pdy- stala -se práv stedi-

skem hedvábnického prmyslu. Laciné hedvábí, tka-

né v selských domech, zásobuje ruský trh a úpln z

nj vypudilo obyejné hedvábí kdysi Francií dová-
žené. Na druhé stran v Oreriburgu a na bezích
A-zovskéfao moe rozšíila- se práv maloprmyslová
výroba hospodáských stroj, uprosted úrodných
stepí, pokrytých »ernou zemí«.

Schopnosti ruských inik orgamsovati svj do-
mácký prmysl na kooperativním podklad, zaslu-

hují více než pouhou zmínku. Co se týe Jáce ped-
mt vyrábných v ruských vesnicích, láce vskutku
údiv budící, nemožno ji vysvtliti jen neobyejn
dlouhou dobou pracovní a velmi nízkou mzdou, po-
nvadž v mskýcb továrnách jsou mzdy rovnž velice

nízké a pracovní dloba velmi dlouhá (až do posled-
ních let byfla dvanáct i více hodin). Ona je -zpsobena
také tím- že sedlák, který erpá z pdy veškerou
svoji potravu, ale trpí neustálou nouzí o peníze, pro-
dává svoje prmyslové výrobky za každou cenu.
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Dále pak veliké množství rukodímého zboží, konsu-

movamého ruskými sedláky, vyjma jemných kartou-

n, je vyrábno venkovskými prmyslníky. Ale za to

ve vesnících je vyrálbno mnoho pepychových ped-
mt, zvlášt okolo Moskvy, od sedlák, kteí pí'

této prácí neustávají vzdlávati svj kousek zem.
Hedvábné klobouky, prodávané v moskevských skla-

dištích a nesoucí známku »Nouveautés pari-
siennes*: jsou hotoveny od sedlák této provincie;

a totéž možno íci o »vídeském« nábytku a víde-
ských závodech, i když se z nich odebírá zboží pro
paláce. Více však není zrunost sedlák pi tchto
priknysteclb — zeimdfláke práce .nejsou m újmu zí-

.ákáaul emeslné zrunosti — nutno obdivovati rych-

lost, s jakou se rozšíila; výroba pepychového zboží

po vesnicích, kide druhdy byly Vyrábny pouze hrubé
pedmty,*)
Co se pomru zemdlství a prmyslu týe, ne-

možno prooróaíti se dokumenty, oajhromaidnými od
ruských statistku, aniž bychom pišli k závru, že do-
mácká emesla nejen že neškodí zemdlství, ale

jsou naopak nejlepším prostedkem k jeho povzne-
sení a do tím Sípáš, že každoron po více msíc
nemá ruský sedlák- v polích nieho' na práci. Jsou
kraje, kde zemdlství bylo k vli prmyslu zcela

opuštno; ale tak tomu je v krajích, kde provozování
zemdJliství bylo znemožnno neparností Ikousk
pdy, piknuté sedlákm pi jích osvobození z pod-
danství, a zvlášt špatnou jakostí, nebo nedostat-
kem tkik gíalkiož i všeobecným ochuzením -sedlák;
následkem strašných daní a velice vysokého výkup-
ného za pdu, Všude však, kdé rozdlení bylo roz-

umné a kde sedlácí byli pomrn mén zatíženi da-
nmi, vzdlávají i nadále pdu; , a jejích pole jsou

udržována v lepším stavu, mají pomrn- více dobyt-

*) Nkteré výrobky ruského •venkovs-kého prmyslu byly
prárv trveeay <k> obciwidii v Anglii a í i'wáe> a- ijswn dobe pro-
dávány.
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ka tam, kde zemdlství mohlo býti sdruženo s do-

máckým prmyslem. I sedlák, který má malý kus

pdy, mže si ji pronajmouti od sousedních, majitel,

když prmyslovou prací získá nco penz. Neteba
pripomínaiti, že vesnice, k-teré kombinuji oba druhy
práce, tší se pomrnému 'blahobytu- Vorsma a Pav-

lofw — div nožíské vesnice, z nichž prvá jest ist
prmyslová, kdežto obyvatelé druhé pokraují v ob-

dlávání pdy — mohou býti uvádny jako dnna pí-
klady výrazn znázorující toto srovnání.*

Dalo by se ješt mnoho íci o venkovském pr-
myslu v Rusku zvlášt ukázati, s jakou lehkostí se

sedSácí sdružují fce kioupí nových stroj, nebo aby se

obešli bez z-prostedkovateil pi nálkupu potebných
•surovin, alespo tam, kde bída znemožuje sdružo-

vání. Podobné píklady bylo by možno hlediati i -v

Belgii á nebo ješt spíše ve Švýcarsku; afe shora uve-

dené postaují, aby daly povšechný názor o dleži-

tostí, životní 'sile a zdokonalitelností venkovských
prmysl.

Závr.

Fakta, která jsme práv rychle pehlédli, ukazuji

nám, jakých výhod bylo by možno získati z kombi-
nování zemdlství a prmyslu, kdyby byl tento pe-
nesen na vesnici ne ve stvé dnešní form kapitalisti-

cké továrny, ale ive form prmyslové, sociáln orga-

nizované výroby s veškerou pomocí, jež mu mže
poskytnouti strojníctví a technika? V pravd je pe-
vládajícím cysem nialliojprmyslu toi že pítomnost
pomrného blahobytu možno zjistiti jem tam, kde
sdružuje se s ním zemdlství, tam, kde dlníci z-
stalí i na dále držiteli pdy a nepestali jí vzdlávati,

*) Prugavio v© Vjestntfltu Promyšlenosti, ía-vem
1884. Viz rovnž výborné dílo od V. V, (jVcron-isav). Osudy
kapitalismu v Rusku, Petrohrad', 1882 (rusky).
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I mezi tkalci ve Francii, nebo v Rusku, kteí muií
poítat se soutží továrny, vidíme vládnouti jieiý

clahetjyt, pokcid nejsou nucení opustiti pdu. Na-
pak, jakmile píliš tžké dan, nebo zchudnutí ply-

noucí z kíse donutilo po domácku pracujícího dl-
níka penechati lichvái poslední kousek ply, u-

saidí s.e bída u jeho krbu, (PodtuOttutel, pekupník sta-

nou ,se jeho všemohoucími pány dlník pracuje
strašné pes as a asto celý prmysl propadne
xkázc-

Tato fakta, jakož í zejmá snaha velkoprmyski
vysthovati se na venkov, dnes ím dále zje/ujší

a nalézající svého posledního výrazu v hnutí »z-i-

hnadmích mstk jsou sugestivní. Pirozen byi by to

velký omyl domnívati se, že prmysl se musí vrátiti

do prvotního období ist »runích« emesel, abv
se mohl sdružiti se zemdlstvím. 'Pokaždé, když po-

mocí stroje možno docíliti úspory lidských sil, je

tento stroj vítán a bude jej využito a není beze vší

pochyby prmyslového oboru, &cde by (zavedením

mechanické práce — alespo v jistých íásích výroby
— nebylo docíleno velkých výhod. V chaotickém

stavu, v nmá se nyní nalézá prmysl, je možno je-

št run vyrábti hebíky a laciné kapesní nože

a obyejné tkaniny ješt dnes mohou býti tíkány na
runích stavech; ale tato zvrácenost nemže potr-

vati. Stroj 'zapudí runí prácí z výroby .obyejných
pedmt, kdežto ist runí práce rotzšll pravd-
podobn svoji oblast na pedmty, které vyžaduji

jistého umleckého- dokiotaiemí a jež jsou dtaes zúpina

hotoveny v továrnách; zstane, itaikíé dležitým inájte-

lemi pi vzrstu tisíc mladých1 a nových prmysl.
Naskýtá se však otázka, pro bavlnné, vlnné,

hedvábné látky, "ktteré jsoudtnles na vsích tikány na-
ne, nemohly by býtd v íchže vesnicích tkány strojn,

aniž by proto dlníci ^zanechávali svého zemdl-
ského zamstnání? Pro na sta domáckých emesel,
dnes vesms run provozovaných, neuchýlí se ke
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strojm, které umožují úsporu sil, jalk; to bylo již

uskutenno pí pletení, nožíství (v Sheífield) a

u tolika jiných emesell? Není dvoduk pro by malý
rruolor, nemohl doznali! mnohem vtšího rozšíení

než dosud všude tam, kde není pociována poteba
velkého prmyslového závodu; a není dvodu, aby

tam, kde tovární práce byla by výhodnjší, jiernla

vesnice svoji malou továrnu, jak jsme to vidli pí-
ležitostn v jistých vesnicích Francie-

A oo vke: Nemá dvodu, pro by továrníaí se svají

motorickou silou a svýmí strojí nenáležela obcí, j'ako

již tomu je v pípad motorické síly ve shora zmín-
ných dílnách a drobných továrnách francouzské

Jury)- Je zejmo, že dnes pod kapitalistickým reži-

mem je továrna pohromou pro vesnici, nebo se tam
usazuje, jen aby moila dti pva::l a v chudobu u-

vrhovala mužské obyvatelstvo. Je tedy zcela piro-
zeno, že rolníci se staví proti ní všemi prostedky.
Rovnž tak jednají i dfciící, jestliže ste jim podailo
uchovati si své staré spolkové organisace, jako v
Sheffteldu, nebo v Solíngenu, nebo jestliže, jaíco v
Jue, nejsou ješt vydáni na pospas bíd. Ale za roz-

umnjší sociální organisace by se továrna nesetká-

vala s takovými pelklážíkaimi, nebo by byla dobro-
diním pi'o vesnicí. A již dine® možno zejm pozoro-
vati', že v nkjtiea-ýchi verukoivsikých obcích mastalo
hnutí v tonuto smru.

Duševní a tlesné výhody z rozdlení sil mezi dál-

nu a pole, jsou nepopiratelné. Namítá se nám, že ne-

snáz je v nezbytné centraifeaci moderních prmysl,
V prmyslu, jako v politice, má centralísace tolik

obdivovatel! Nuže, ideál centlraííst potebuje v
abou tchto sférách! díikiladiiou revisi- Studujeme-li
moderní prmysl, tu ihned vidíme, že pro nkteré
obory je spolupráce set, ba i tisíc dlník spoje-

ných na jedno místo, skutenou nutností. Do této

kategorie patí beze sporu velké hutní závody a
dlní podniky; rovnž nemohou na vesnicích býti
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stavny oceánské -parníky. Ale izmamý poet našich

velikých továren je pouhým nahromadním, rozmani-

tých, prmysl pá spoleónioui správou.

JLné továrny jsou jednoduše vytvoeny spojením

nktofjka set exemplá jednoho a téhJož ssfooje: ta-

kovými je na p. vtšina naších prádelen a obrov-

ských tkalcoven. Továrna je soukromým podnikem

a .majitelé shledávají výhodným míti pod svou bez-

prostední správou všechna odvtví dotyného pr-
myslu: hromadí taikíto zisky plynoucí z postupného
zpracování surovin* A když v jediné 'továrn je na-

hromadno více tisíc mechanických stav, je majitel

pánem trhu. Posuzujeme-lí však vc t technic ke-

i o hlediska, jsou výhody z podobné koncentrace

nepatrné a asto velice pochybné. Ani tak centralí-

sovaný prmysl jako- je bavlnáský, netrpí nikterak,

když je výroba) nkterého zboží trozidleoia dle rz-
ných fásí výroby mezi více rzných továren. Tak je

tomu v Manchesitru a v sousedních mstech. Co se

malioprmyslu týe, nikdy nebyla konstatována n-
jaká nevýhoda a. rozdlení práce mezí dílny, ani v
hodináství, ani ve velkém potu ostatních odvtví'

Velmi óasito slyšíme opakovati, že koská síla u
maffiéh© potrastroje stojí toUki a tolik 'a že u stroje

desetkráte silnjšího stojí o tolik a tolik mén; že

výriobní cena kilogramu bavlnné píze ije o mnoho
nižší, když továrna zdvojnásobí poet svých veten.
Avšak dle mínní inženýr, -kteí1 jsou v této vci
nejvíce ;©práivn|níj .prosijist úsudek jako proí, W,
Onwin, byli první z <tehito airgmment vyvrácen hyd-
raulickým a zvlášt elek :trickým rozvodem energie
z ústedních stanic.*) A druhý argument mže býti

*) Motivu pipojili ze své vlastní zkušenosti, že tatové jest

i níínití mnoha nvanchesterskych zarasin&vateáii. »iVelnii jsem
uspoil použHira mstské elektrické sily ve své továrn na
míst .parního $tiroje«, ekl mi jeden z neijvážetoristch len
manchesterské iboe; »platím za hybnou sílu dle ipwtu oscb,
které zamstnávám — v urité dolbi dv ífiž a v ostatní ásti
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použít jen u prmysl, které pipravují polozpraco-

vané výrobky urené ješt k pozdjšímu zpracování.

Nesetné (pedmty, jimž dodává ceny íepirve zrxsi-

nost emesilinákova, mohou býti vyrábny inejlape v
malých továrnách, zamstnávaijících nkolik set a í

jen nkolik desítek pracovníkv Proto talk asito pe-
tásaná koncentrace není nic jiného, než spojení ka-

plta-Kst za úelem ovládnutí trhu, nikoliv za

úelem zlevnní technického pochodiu.

Aie i za dnešních pomr mají obrovské továrny
velké nevýhody, nebo je jím nemožno rychle pem-
niti stroijg dle stále se mnících zákazeki spotebi-
tel. Krachy anglických prmyslových velkopodnik
v letech 1886—99 zavinné touto píinou, jsou do-

staten •známy, než abych byl nucen je zde uvádti.
Nová prmyslová odvtví, o nichž jsem se zmínil na
poátku pedcházející kapitoly, mají vždy velíce

skromné poátky <ai mohou prospívaiti jak na vesau-

cícb, tak ve velkých mstech, jsou»lí jen malé osady
nadány ímsltítucemi podporujícími umlecký vkus a

vynalézavého ducha1

. Jako píklad uvedme práv
uskutenné pokroky hrakáského prmyslu; jakož

i vysokou dokonalost, které bylo dosaženo pi vý-

rob matematických a optických pístroj, nábytku,
drobných pepychových pedmt, keramiky atd.

Umní a vda pestaly býti monopolem velkých mst
a dsledkem šíení jích po venkov budou nové po-
kroky.
'Zempisné rozdlení pijmyslu, v urité zemi,

samozejm znanou mrou závisí od uritého sou-

hrnu pírodních podmínek; je zejmo že jsou místa

rozvoji uritých .prmysl zvlášt píznivá. Behy
Clyde a Temže jsou zajisté a nejlépe pizpsobeny
ke zízení lodnic ke stavb námoních lodí a tyto

roku padesát. Nepotebuji kupovati uhlí) a skládati je napíedi

na celý rok; uspoil jsem místo, které zaujímal parní stroij a

ntistttost nad touto není již zahívána: a otásána srtrojem jako
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lodnice cauitm musí býti obklopeny znaným po-
tem továren a dílen. Ze seskupení prmysl do jisté

míry dle pírodního charakteru rzných kraj vy-

plývá pro tyto vždy jistá výhoda- Musíme však do-

znati,, že. dnes nejsou seskupeny nikterak! ve
shod * tímto charakterem. Historické píiny —
zvlášt náboženské války a národnostní soupeení
— mly velký vliv na jejich vzrst a dnešní rozd-
lení. Ješt vtší vliv však mly úvahy zamstnava-
tel vzhledem, k snaidtaOfSí prodeje a vývozu, .to jest

ohledy, které dnes ztratily jíž mnoho ze své dle-
žítostij ježto doprava je neustále usnadována; a

ztratí ješt více, až výrobci budou vyrábti pro sebe

a ne pro vzdálené spotebitele.

Pro by v rozumn organísované spoleností ml
zstati Londýn velkým stediskem výroby zavae-
nin a konserv a i na dále vyrábl1 deštníky pro té-m celou Anglii? Pro nesetné maloprmysly. z-
staly by nadále -ve Wbitedb)aipelu, másto aiby &e

rozptýlily po celé zemi? Není' .dvodu, pro by
plášt, tóeré nosí Anglianky, bylý Šity v Berlín^
ve Wniteohapelu a n'a v 'Devinshiru, neib v Derby-
sMiru, A pro by Paíž rafinovala' oukjr ipro skoro celou
Francií? Pro by polovina obuvi,, kupované ve Spo-
jených Státech, musela býti vyrábna v 1500 dímá-cii

v Mkssachueettu? Není naprosto žádného dvodu,
aby tyto a jim podotoé zvráceností, trvaly i njaldlále.

Prmysl musí se rozšíiti po celém povrchu zem,
ve všech civilisovaných zemích a toto rozpjtýlení

bude ne^ytn sledováno rzptýlením továren po ú-

zetní kaiždého národa.

Bhem tohoto vývoje Ibttdou pírodní produkty a

zempisné pomry každého kraje jedním z ini-
tel! kteí urí povahu prmysl, které se tam roz-

vinou. Když vidíme však Švýcarsko stávati se vý-
vozní zemí parních strofu, lokomotiv, parolodí —

-

tebaže nemá ani železné rudy, ani* uhlí k výrob
oceli, ani moského pístavu k jich dovozuj když ví-
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díme Belgii* stávati se vývoizkyní hrozn, Man.ch.e-

sler stati se moským píistiarvem a podobme — po-

chopíme, že pi zempisném rozvržení prmyslu ne-

jsou místní produkty a výhody námoní dopravy
dvma hlavními .initeli Vidíme, že konec konc je

i n t e 1 e k t u e 1 n í initel — vynalézavý duch,

schopnost piapsobovací, politická svoboda at. —
ínitlem pevládajícím.

Že 4?a ž d ý prmysl získává' tím, že jo v tsném
styku s rozmlalnitými jinými prmysly, o tom se mže
tená pesvditi z etných píklad- Každému pr-
myslu je .teba technického prostedí, To
samé pliaití však pro zemdlství.
Zemdlství nemže se rozvíjeli bez pomoci stro-

j <a užívání tchto nemže sevšeobecniti bez prmy-
siíotvého okolí; lbez mechanické dálny, snadno pís*u(p-

né vzdlavateli pdy n',«ná možno si pedstaviti uží-

vání zemdlských' stroj. Venkovský ková jíž aie-

stiaií, Je-H muitoo raa týden ziaražíti práci mlátiky,
ponvadž v jejím soukolí se utomál jeden zub a když
pro mové' Ikloío nutno poslati zvláštniba posla dlo sou-

sedinílhio okresu, teba ma paidesáit milí1 — tu není mož-
no mlátiky užívati ,Vídlad jsem podobné vci za své-

ho dtství ve steidním Rusiku a zmániku o podobných
faktech v Anglii! v -prvé polovin devatenáctého sto-

letí nalezl jsem v.jedné anglické autobiografii. Mimo
to v cefléi sev. á&íd mírného pásma potebují zem-
dlci ik vyplnní zirruníoh msíc na^iaiké prmyslové
práce. Práv tato poteba) pivodila taápaidlný rozvoj
Vetníkavislkíých prmysl, jak tená na n&kolíika pikk*
dech mohl pozorovati, A tato poteba je pociována
i v' tak mírném podnebí, jaké mají normandské ostro-

vy, a to pes rozptí jaikého zde nabylo zahradniení
pod sklem* — »Potebuijeme tchto prmysl. Na-
vrhnte nám inj&který íz nichi,« psal mi jeden z mých
dopisovatel z Guernsey.
A to není vše. Zemdlství tak potebuje pomocí

mstského obyvatelstva, že každého léta vidíme na
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tisíce muž opouštti nuzná obydlí a jíti na venkov

na žn. Londýnská chudina chodí v tisících do Sus-

sex ra do "Kentu nai semose a na esání chmele, ke-
muž samo toto hrafe&tví potebuje, dle odhadu, na
80.000' muž a žen, Ve Francií jsou za léta opuštny

celé vesnice se vším svým domáckým prmyslem,
a venkiolviamé odcházejí do -nejúrodnéJších -ástí kráje-

la prérie Mamitoby a* Daktoíy je každého- léta do-

pravováno statisíce lidí. Tisíce a tisíce Poilák roz-

jíždí se kadélio iléta na žn po rovinách Pruska,

Mecklenburska, Westalska a í Francie, tam, kde se

obyvatejtetvo ivysth.*valo do prmyslových mst,
A v Rusku sthují se každoron miliony lidí ze še-

velu na jih, raa žn, 'zaltím co; v Petirohriaiá mnozí
pranysilníct v lét omezují výrobu:, protože dlníci

se vracejí db rodných vsí vzdlati svou pdu.

Bhem letního období zemdlství nemže se obe-

jíti bez pomoci tchto výpomocných dlník. Ale
ješt více potebuje obasné výpomoci pi prav
pdy, aby se zdesateronásobnila její plodnost. Ped-
orátváhí ipaícaíntú pluhy, óVemáž a hnojení promnily
by i tžkou pdu severozápadního Londýna v bobart-

ší pdu, než jaká je na amerických prériích. K svému
zúrodnní potebuje tento jíl pouze zcelfe jednoduché
práce, nevyžadující žádné zrunosti: otevíti zemi,

položiti tam ovodovací trubkly, rozmlnítí fosfo-

renany atd,j a tovární dlníci byli by pi podobné
práci Šfcaistó, kdyby byla vhodn organisována . a

provádna volnými sdruženími, která by pracovala
ve prospch celé spolenosti. Pda s? dožaduje této

pomoci a v dobe- orgainisované spole-niosAi by se. jí

dostalo, i kdyby za tím úelem bylo nutno bhem
léta zastaviti uritý poet továren, Samozejmo,' že
dnešní prmyslníci považovali by zastavení svých to-

váren na nkbiifc msífc .ron zia; píinu zkázy,
ponvadž od kapitál zúastnných v prmyslu oe-
kávají, že ponesou zisky pokud možno po celý rok
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á po celé dny. To je však hledisko kapitalistické, alí

ne spoleenské.
Dlníci, kteí by pak museli býti skutenými idi-

teli všech prmysl, pochopili -by bezpochyby, že jak

pro ducha, .tak pro tlo je zdrávo a iiurt.no nedlati

po celý *Mórahý rok jednu a tutéž jednotvárnou) práci

a opouštli by bhem léta itovárnu na jeden, neb dva
msíce, nebo ®píš,é ješt by nalezli prostedek, aby
továrny nepestaly pracovati, tím že by se stídali.

Rozptýlení .prmyslu po zemí — tak, aby továrna

byla penesena doprosted polí, aby se zemdtelsvú
dostalo všech výhodu ze kterýcfl vždy tží pi svém
spolení s prmyslem (viz jižní státy americké) a aby
byla vytvoena komunikace prmyslové práce s pra-

cí zemdlskou — tof zajisté prvé opatení, jež bude
teba uiniti, jaknúle bude umožnna vážná reorga-

nisace dnešního stavu vcí. Jak jsme vídiii na ped-
cházejících stranách, spjeme k tomu již dnes tu a

tam. Taito opatení budou nám vnucena nezbytností

vyrábtiprovýr -o'b cesaméhoí budou vnu-
cena -nezbytností, aby každá 'zdravá žena a zdravý
muž vnovali ást svého života tlesné práci pod
širým nebem; a stanem se ješit nutnjšíma, aiž vs-lká

sociální hnutí, ikíterái se dnes sitalla nezadržitelná, po-
nou upravovafit dnešní formy mezinárodního obcho-
du a nutiti <jeden každý národ, aby svoji výživu žádal

od "viiasloíoh pramen. Lidstvo ve svém celku a
každý jedinec o sob z této zmny mohou jen získati

a proto k ní nutn dojde,

. Tato zmna vyžaduje však také radikální pe-
mny našeho dnešního výchovného systému- Pedpo-
kládá spolenosit složenou z muž a. žen, .z nichž

každý ge schopen pracovaftí svýnia rukacma' tak dobe,
jako svým mozkem a rozvinouti svojí innost ve
více smrech. Tof ona »integrace schopností« a. »ín~

tegrální výohova«, kterou zamýšlím nyní analyso-

vati.



KAPITOLA OSMA.

Práce duševní a práce tlesná-

Rozdvojení mezi vdou a íemuslem,: —

•

Odborná' výchova. — Ioitegrálná výcho-
va, f— jMío s lid e v s Qc ý systém; jeho užitá
v Cíli caigm, Bos to oiu, Ab e re enu- — Vc-
né vyuováni — Mrhám! asem ve ško-
lách.—Vda a technílkai,— Výho dyf

jichž
mže erpati v da se sdruž eníim práce

duževnís prací tle sn o m.

Kdysi mužov vdy a' zvMSt tii,' kteí nejvíce

pispli Ji pokrokm fysiky, nikterak neopovrhovali

t&lesnott prací. Galílei (si svoje teleskopy hotovil

sára. Newton za svého dtství se nauil zacházeti

s nástroljí. Cviil svého mladého ducha vymýšlením
tch nejdmysihjších stroj, a když poal svá bá-

dání v optice, dovedl si sám brousiti oky svých
pístroj a zhotovil slavný teleskop, Urterý na jeho

dobu byl velmi pknou prací- Leibnitz zabýval *t

rá)d vyniallézáDJm stroj: vtrnné mlýny, ai vozy b'ex

koní zamstnávaly jeho ducha zrovna tak, jako ma-
tematické a filosofické úvahy. Linné stal se botani-

kem pomáhafe svému otci, kfterý byfl zaihradhíkem>

pi jeho denní práci. Zkrátka, pro tyto veleduchy
nebyla tlesná práce žádnou pekážkou jejich ab-

straktního bádání; ona je podporovala. Jestliže na-

proti 'tomui dlnicí minula zhola nemli pístupu k
vdeckému vzdlání,. tu inteligence mnnohých z nich
byla podporována alespo rozmanitostí prací prová-
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dných v dílnách, které tehdy nebyly specialisovaný;

nkteí z tchto emeslník 'tšiti se dobrodiní úzkých
styk s muži vdy. Profesor Robinson poítal mezi

svoje* (pátele vynálezce imiodennilio parostroje Wiatlta,

a inženýra Renníera Bridfléy, stiaivMeile silnic, který m~
vydlával amí -ticet halé dismn, navštvovali vzd-
lance a tak rozvinul svoje pozoruhodné schopnosti

pro zaimsitináiní inženýra. SyM zámožné rodiny »klac-

ko.vájiíin« v továrn mohl se pipraviti, aby se po-
zdji stal njakým Smeatonem, nebo Stephensonem.
My jsune se zceíla zmnili. Pod záminkou užití zá-

siady o deLb práce vyhloubili jsme propast mezi du-

ševním pracovníkem a tlesným pracovníkem. Mase
dlník se dosud nedostává vdetjšího vzdlání
než pede dvma neb tema generacemi Byli však
zbavení výchovy, jež se jim dostávalo v malých) díl-

nách, a jejich dti jsou od vku 13 neb 14 let posí-

lány do dol, neb do továrny, kde rychle zapomí-

nají fco málo, emu ss nauily na obecné škole. Stu-
dovaní lidé pak opovrhují tlesnou prací. Kolik z

nich bylo by dnes schopno sestrojiti teleskop, nebo
í jednodušší pístroj? Vtšina není ani s to nakresliti

vdecký pístroj a llddyž jíž jednou naznaili výrobci
pístroj, co si asi pejí, ponechávají mu na starostí,

aby si pístroj do všech podrobností vymyslil. Po-
hrdání tlesnou prací povýšili dokonce na jakousi

theorií. ,»Uenec,« íkají, »musí odkrývati pírodní
zálkiony. Inženýr miá- stanaití se o- jích využíti a dlník
má z ocele neb ;ze deva] z železa neb z kamene,
zhotoviti modely vymyšlené od imžetnýna. Dktík má
pracovati stroji vyal ezienými pro nho a ne od nho.
Málo na tom záleží, jestliže jím nerozumí a nemže
je zdokonalovati. Uenci a inženýru pináleží starati

se o pokrok vdy ia prmyslu>«
Mohlo by .se však namítnouti, že je tída lidí, kteí

nenáležejí do žádného z tí shora uvedených odd-
lení. Za svého mládí byli dlníky a nkteí z nich

jsou jimi ješt; dik však nkterým šastným okolno-
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stem, nabyli .vdeckých poznatk a talk byla sdružena

u nich véáai se amalostí nkterého emesla. Takoví
lidé jist existují; ima štstí je zde jáiro jedinc, kteí
iwnákli vychvailované speclaísací a práv jim dkuje
prmysl za svoje hlavní novjší vynálezy. Ale alespo
v naší staré Evrop jsou tito lidé výjimkami; jsou to

lidé zvláštní, kozáci, klteí vybíhají ze ady a zvra-

cejí pepážky poctiv vytyené mezi jednotlivými

tídami. A jsou talk málo etní, vzhledem ke stále

rostoucím potebám prmyslu — a vdy, jak jsem
nahoe ukázal •— že v celém svt je si stžováno
do neettnosti práv tchto muž.
Jak vysvtliti, že v Anglii, ve Francii, \ Nmecku,

ve Spojených Státech a v Rusku je souasn a jedno-

hlasn voláno po odborné výchov; není4á to dsle-
dek všeobecné nespokojeností zpsobené 'dnešním

dlením na uence, inženýry a dlníky? Poslyšte

znalce prmyslu a uvidíte, že práv to je píinou
jejich stesk; »D©lník, jehož úloha byla dlbou práce

specialisovaná, zstratil veškerém zájem pro svoji prá-

ci, zvlášt pi velkoprúmyslu: ztratil vynalézavé
schopnosti- Druhdy vynalézal hodn. Dlníci a ne
uenci, nebo inženýi vymyslili, nebo zdokonalili mo-
tory a všechny ty .stroje, jež zrevolucíonovaly pr-
mysl bhem posledního století. Ale od 'té doby, co
zapoala vláda velké továrny, dlník, deprimovaný
jednotvárností své práce, jíž nevynalézá- 'Co by mohl
vynaliézti tkadlec, který jen bdí nad tymi až de-

seti mechanickými stavy, aniž by nco vdl o jejich

složitých pohybech, nebo o postupném zdokonalo-
vání, které udlalo z tchto 'síroj to, ím jsou dnes?
Co by mohl vynalezli lovk, který je doživotn
odsouzen, aby v továrn na králíky pokud možno
rychle svazoval konce dvou nití a který neumí nic
jiného dlati než uzel?

»Na poátku .miodenního prmyslu ti pokolení dl-
ník dlaly vynálezy; dnes dlníci pestali vynalé-
zati. Vynálezy inženýr, zvlášt k tomu vzdlaných,
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aby i*i vymýšleií stroje, nejsou nadány geniem, nebo
nejsou diosti praktické. Tmto "vynálezm scházejí cary

»maliSkbstí«, o nichž jednoho dne mluvil sir Frede-
rick Bramwell v Bath, malikosti, jež možno .se na-

uiti jen v dflin a které dovolily Murdochovi a to-

várním dletníkm dle plán Wattových sestrojiti

praktický parní stroj, Toáíikio kdo zná stroje — nejeta*

dle nárys a model, ale protože slyšel je dýchati

a sténati a pi bdní nad nimi nevdomky o nich

pemýšlel •— toliko ten je mže vskutku zdokonaliti!

Zajisté, že Smeaton a Newcomen bylí výbornými
inženýry, ale u jejích stroj muselo dcko otevírati

parní kohout pi každém zdvihu pístu a práv jeden

z tchto hoch si jednoho dne vymyslel jak pipo-
jiti kohoutek ke stroji, aby se otevíral a zavíral

samoinn — a on mohl .si jíti pohrát se svými dru-

hy- U moderního stroje nejsou však podobná- naivní

zdokonalení již možná, K stvoení nových vynález
stala se nutnou rozsáhlá vdedká výchova a tato vý-

chova jje dlníkm odpírána. A tak možno vyjíti ze
slepé uliky, jen když Ibudou sdruženy a spojeny

vdecká a praktická .výchova; vyjdeme z ní až v
den, kdy integrální výchova nahradí dnešní speciali-

sované vychování«-

To jest skutená, podstata dnešního hnutí ve pro-

spch ^odborného .vyuování. Ale místo aby veejno-
sti asíme vyložili snad netpochopeiní píiny dtoešmí

nespokojenosti, místo aby rozšíili obzor nespokoje-
ných probíráním problému v celém jeho rozsahu,

podncovatelé tohoto hnutí se vtšinou nepovzná-
šejí nad stanovisko kramáe. etní z nich se dokonce
dávají strhnouti k záchvatm šovinismu a ení nám
o zniení konkurence cizího prmyslu, zatím co
ostatní v technickém vyuování vidí jen prostedek
k zdokonalení nco málo továrních stroj z masa a
kostí píležitost k pevodu nkolika dlník do vyš-
ší tídy dílovedoucích a inženýr
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Možná, iže t|anifo ideál ije uspokojuje, ale memobl
jxokojítí ty, kteí mají na 'Zeteli spojené zájmy

a prmyslu, a kteí v tchto dvou odvtvích'

stí vidí prostedky k povznesení úrovn lidstva,

i, Že v záijmu yééy a prmyslu, jakáž i v zájmu
spol&mostil ja(k!o 'ckfo.í každá lidská bylost, bez
rozdíkl rodu, musí dostati .vychování, které jí dovolí

nabyti prohloubené znalbati vd zárove s dklad-
ným riaiiením se nkterému emeslu. Uznáváme, že

je nutno ve -sivých studiích' se specíalisovati; ale.

tvrdíme, že k této specialisaci musí dojití až po na-
bytí povšechného vzdlání a že toto povšechné vzd-
lání musí zahrnovati, v sob .vdy i tlesnou práci.

Proti rozdílení spolenosti na pracovníky rozumem
a pracovníky rukama, stavíme kombinaci obou zp-
sob í inností; a místo »odborné výchovy«, která

"znaí udržení dnlsšní rozluky, uznáváme * fourieristy,

s nkterými zakladately Internacion ály, jejich žáky,

a se znaným potem moderních uenc hlásáme

výchovu integrální, í celistvou, která pi-
vodí' zánik tohoto škodlivého rozdlování.
Stjž zde nkolik slov o cíli školy za takového

zízení. Jednalo by se o to, dáti žákm takové vy-
chování, že opouštli by hoši i dvata Skoltu ve
vku devatienácti neb dvaceti .let, nadaní 'dkladnou
znalostí vdy, jež by jím umožnila státi se dlníky
pro vdu a zárove nabyli hlavních znalostí toho, co
tvoí základy odborného vzdlání, jakož í znalostí

nkterého emesla, které by jím umožnilo zaujmouti

místo v ohromném mst, výrobc bohatství.*)

J Seefcohm Ro-wmtree al Bruno L-askct ve svém zkoumáni
pffSin nezamstnanosti v Yorku, založeném cc na náiwdkílM)-

spffdárských hypothe-sách, aíe na pelívémi studiu skutených
fakt v každém jednotlivém (pípad (Unemployment a
Sociál Study, Londýn 191-1), píslí k xávrtl; že hlavní- pí-
ina nezaméstnaiKusti- jest ta, že (mladí lidé, (když byli opustili

školu kdež se neuili emeslu), nalezli výživu v takových za-
mstnáních jakoi jsou prodiavaii novin, po-sQVSkové a -pod-, což
znaí ^slepou uliku*. 'Dospjt-lí vku cswnáctí Ei dvaceti let,

musí tohoto zamsínánt z-anecfiatí, protože mzdy jsou pro ho-
chy — a neznají žádnéhio emesla'
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Vím že mnozí shledají' tento cíl píliš vysokým,

ba nedosažitelným; doufám však, že budou-Ji míti

trplivost ísti následující strany, uvidí, že ne&dáme
nieho, eho by nebylo lze snalóW dosící. Terno vý-

sledek byl ostatn již dostižen; a do lbylio

provedeno v malém mítku bylo by možno wrovésti

ve velkém, !k:dyby nebylo hospodáských a sociálních

p-íáni, Jklteré v dínešní bídta orgatnísovamé spaienosti

zabraují provedení každé vážné reformy.

Pokus byl proveden na .prmyslové škol< . v Mo-
skv ibhem dvaceti po .Soib násleuijícíc i le a
na stech mladých Udí. A soudlí dle svdectví vysoce
oprávnných porot výstav v Bruselu, Fifedel íí, Vídní
a v Paíží, pokus se zplna vydail. Moskevská škola

nepijímala žák starších patnáctí let*) a y tomto
vku' byly požadovány o nich pouze základní zna-
lostí z geometrie a algebry odpovídající programm
lyceí, jakož i znalosti mateské ei. Mladší žáci

vstupovali do .tíd pípravných. Škola byla rozdlena
na 'dv další oddlení, oddlení mechanické a.'odd-
lení chemické; ježto však1 znám lépe prvé a oto je

ze stanoviska nás zajímajícího také dležitjší,' ome-
zím svoje poznámky .na vyuování v oddlení mecha-
nickém.

Po pti neb šestiletém pobytu v této moskevské
škole, vychlázeli studující s dkladnými znalostmi
vyšší matematiky, fysiky, mechaniky a píbuzných
vd — ^znalostmi tak prohloubenými, že nebyly ,o nic
rrienší než jakých možno dosáhnouti na fakultách
matematických ,vd nejlepších evropských universit.

Když jsem byl sám posluchaem matematicko-fysi-
cké fakulty university v Petrohrad, mel jsem pí-
ležitost srovnati naše vdomosti se iznailostmi stu-
dujících na této moskevské technické škole. Vidl

') Škioda, že musíme již íci: nepijímala. Za realcce,
ttari nabyla vrchu (po r. 1881 za vlády Alexandra M„ byla
:ao škola czteíormována«, — to jest celý její duch a jeji- sy-
íem byly znieny. '

;



— 2V) —

jsem pednášky tz vyšší geometrie, krteré ijede>n z nich,

mj 'žák, poádal pro své kamarády. Obdivoval jsem
lehlkcst, s ijialkiou používali iinitegi;áí!hiího potu k ešení
dynamických problém, a -z itoho jsem uzavel, že

zatrím oo my posluchai university, máme vtší vše-

obecné vdomostí — na pfr z mechaniky nebeských
tles —• bylí tito studující technické škody zbhlejší

ve vyšší geometrii a zvlášt v používáiní matematiky
pi nejsložitjších problémech mechaniky, teorií te-

pla a pružnosti. Ale zatím co my sotva jsme dovedli

používati svých deseti prst, hotovili studující tech-

nické školy vlastníma rukama a ber, pomocí
vyuených dlník, pkné parní stroje, od kotle a»ž

po poslední, ezaný šroub, hospodáské stroje a v-
decké pístroje. Všechny tyto výrobky byly ureny
k prodeji a Studující obdrželi <na mezinárodních .vý-

stavách za prácí vlastních rukou nejvyšší odmny.
Bylí ,tO' vyuení dlnicí s vdeckým, universitním

vzdláním; a 'byli ve velké vážnosti i u ruských pr~
myisf.níik, kteí obyen tolik! zneuznávají vdu.
Nuže, methody jimiž bylo docíleno tchto pozoru--

hodných výsledk byily následující. .Ve vdeckém vy-

uování mále bylo dbáno na uení se t pamtí, ale

všemi prostedky bylo podporováno neodvislé bádá-
ní. Bylo vyuováno vdám a souasn jejích' 'použí-

vání; emu se žáci nauili ve tíd, použiji v dílnV
Souasn byla vnována zcela zvláštní pozornost ab-

strakcím vyšší geometrie, nebo v tom byl spatován
prostedek k vypstní pedstavivosti a hádavého
ducha.
Vyuování emeslm dlo se methodami naprosto

se rznícími od method, které vedly k nezdaru na
universit v Cornelí a zvlášt lišily se od method
sledovaných vtšinou technických škol, , Studující

nebyl posílán do dílny, aby se tam nauili emeslu,
které by mu co možno nejdíve umožnilo vydlati si

živobytí, ale byl vyuován technické zrunosti dle
téhož systematického plánu, jakým se vyuuje la-



— 2S0 -

boraitorní prácí na universitách a to dle schéma pro-

pracovaného editelem této školy p> Defllavosem. To-

hoto plánu je užíváno dnes v Chicagu ,a v Bostonu

pode jménem wmoskevsjkého systému*.

Pirozen že kreslení bylo považováno za úvod

k technickému vzdlání. 'Co se runích prací týe,
byl studující nejprve veden do dílny i lépe eeno
truhláské pracovny a tam byl vyuen v provádní
veškerých tesaských, Mihláských a podt prací. Pi
tomto vyuování bylo pokraováno dle systému, kte-

rý záleží v tom, že se nepoíná hotovením jakého-

koli kusu, Ijako je to u systému s 1 °
j ), ,ale že lá

se pedevším velice pesná krychle, hranol, válec

(hoblíkem), a potom teprve rzné základní typy spo-

jování obrátka studuje se zde runí prací, abychom
tak íekli, filosofie truhlástvf. Není .šeteno náma-
hou, aby byl žák piveden k jisté dokonalosti v

tomto oboru, skutenem to základu všech emesel..

Pozdji jsou žáci pivedeni do dílny soustružnické,

kde se uí' ze deva hotovitó modely pedmt, které

bude jím pozdji provádti z kovií Pak! pijde slé-

várna; tam se uí . žák odlévati souástky stroj,

jichž modely liail ze deva. A! teprve po prodlaná
tchto tí etap byl pipuštn do mechanické dílny,

Takový byl systém, jehož podrobný výklad se na-

chází v díle Clí. í. Hiama-**) Co se dokonalosti pr-
myslových prací studujících týe, uiním nejdépe,

když odkáží tenáe ku zprávám porot .shora zmí-
nných výstav.

*) švédská methodla vyuování runí prácí jak je praktiko-
vati! zvlášt na škole v Náas.

") Manuál Trainiog: h e Solutíion oi Sociál
and ladustríal Prio, blems {Praktická výchova, ešeni
sociálních a. prmyslových problém), od Ch. H, Hama, Lon-
dýn: Blackfe, 1886, Mohu pipojiti, že' podobných výsledk
bylo dosaženo na reelnf škole1 v Kraiswauifíiniskiu, v provincii
Orentburgské, zvlášl -co se týe aemlství a hospodáských
stroj. Výsledky dosažené touto školou a její vliv na. celý kraj
IVWi tak zajímavý, že by zasluhovaly víc*, než pouhou zmínku
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.Technická ást téhož systému hyk zavedena v

Americe nejprve na škole emeslných prací v Chi-

cagu, pak na prmyslové íkcle v Bostonu, která,

jak mi bylo eeno, je nejlepší svého druhu a kone-
n v Tuskagee, na. výborné škole pro ernochy-
S plným úspchem bylo tohoto systému po více let

používáno ve Skotsku, pod vedením Dra Ogílviea na
Gordonov koleji v Afoerdeenu, Je to. moskevský,
neb chicagský systém v menším mítku. Vedle pod-
statn vdeckého vyuování pracují žáci .Gordbnovy

koleje také v dJtaáchi- Neuí se však toliko jednomu
erneshi, jak tomu asto bývá. Pecházejí postupn
z truhlárny do kovárny a slévárny, pak do zámeni-
cké a mechanické dílny, A v každé -z tchto dílen

studují podstatné základy tchto obor runí práce

na tolik, aby opatili ústav uritým potem užite-
ných vci- Podle toho, ocr^sern vidl v posluchárnách
pro zempis a fysiku, jakož i v chemické laboratoi,

jest zde v užívání systém vcného vyuování shimutý

ve formuli: »od ruky ild mázku« a opan osvduje
se dokonale. Žáci pracují s fysikálními pístroji a
studují zempis pod šírým nebem, s pístroji v rukou,
tak dobe jako ve tíd, 'Nkteré zí íjejich nárt na-
plnily radostí moje srdce starého geografa/)

Moskevská prmysliová škola není zajisté školou
ideální,**) Zanedbává naprosto humanitní výchovu
mladých lidí. Musíme však doznati, že moskevský
pokus — nemluv o tisíci jiných pokus — dokázal
dokonale možnoist sdružiti na vysokém stupni stojící

vdeckou výchovu s výchovou které je teba, aby
se žák stal výborným vyueným: dlníkem. Na druhé

*) Je zrejmo, že prmyslové oddlení GordojKwy koleje
nenf po-nkou kopií (nkteré jiné >škoiy>, iNaopak nemobo- se ubrá-
niti m-ySlence, že •uinil-li Aberde-en itento Šastný poku-s k-oni-

bínaco -vždy a, r-uoní ipráce, nutno pvod tohoto hnwtfl hledali
v systému, kléry již dávno -v mn-obero memšini roáffíífko byl po-
užíván, v aberdeeoských školáoh.

**) Nerim, co se nes stalo z -této Skoty. V .každém pipadl
v Sak systém není ztracen. Byl p»n»««in do. Ameriky.
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stran dokázal tento pokus, že 'k vychování opravdu
zruných dlník. Je nejlépe chopiti se vci za pravý
koneo To znamená bráti v úvahu problém výchovy
v hlavních obrysech, místo aby se mladí lidé virtuos-

n nauili jakémukoli emeslu zárove * nezažitými

vdeckými poznatky. Ukázala talké, že podobných
výsledk možno dosíci bez pepracování, j e n když
j es tál e na zeteli rozumné hospodae-
ní s asem vnovaným studiu a když se

neoddluje theoríe od prakse. Pohlížím-Ii na n
takto, nemají v Moskv dosažené výsledky v sob
nic neobyejného; ba nutno doufati v ješt lepší

výsledky, použije-li se tchže zásad již od poátku
studia na obecné škole.

Píznaným rysem naší dnešní výchovné soustavy
je neuvitelné mrhání asemj- Nejen že uíme .se

spoust zbytených vcí, ale což je dležíto, uíme
se jim tak, abychom ztratili co možno nejvíce asu.
Užívané vychovatelské methody pocházejí z doby,

kdy od vzdlanc bylo požadováno jen velmi ome-
zené vdní a methody tyto byly dochovány bez
ohledu na spoustu vdtemostí, které musí stráviti

duch studujícfbo" cd té dloby, co vda fcalk zmaauou
mrou rozšíila svoje bývalé hranice. Z toho plyne

pepracovárvání ve školách & také maiéhavá nutnost

opraviti vyuovací programy a methody. aby byly
pizpsobeny novým potebám. Pi tom teba míti

na zeteli šastné pokusy provádné na rzných
stranách, I

. iT!"**;!?!

iSamozejmo, £e dtský vk- nebude smt býti tak
promrháván, jako dnes. Nmetí paedagogové uká-
zali, jak i .dtské hry mohou pouiti o uritých vc-
ných aaalostech z mictví a pot. Dtí, které
vystihovaly z papíru a skládaly trojúhelník a> tver-
ce Pythagorovy vty, nebudou v biidoucích svých stu-
diích považovati tuto pouku -za nástroj muení, vy-
myšlený od profesor, a zejména když budou jí po-
užívati jako to iní tesai. Složité po&tásjeé proble-
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my, které v našem dtství se nám zdály neužite-
ným a beEvýsledným lámáním hlavy, jsou lehce e-
šeny, sedmi až osmiletými dtmi, jen když se jim

pedkládají ve form zajímavých hádanek!- A stává-4i

se Kí n.d ergarten zaasté pro dti malým vze-
ním, klaisáirnanú, kde nmetí uitelé jíž pedeni ídí
každý z jejich pohyb, není proto mén slastnou
myšlenka, která vedla ke zízení dtských opatro-

ván. Bez pokusu je skoro nemožno si pedstaviti, ko-

lík pevných a' zdravých poznatk o pírod, jaké

chuti k pírodním vdám možno dítti vštípiti, A
pijímáme-li povšechn ve výchov soustavu souste-
dných pednášek, pizpsobených rzným vývojo-
vým obdobím lidské bytosti, mohlo by s první adou,
pro všechny vdy, vyjma sociologu, býti zapoato
ped vkem deseti, neb dvanáctí let. Již v tomto
vku mohla by dtem býti dána povšechná pedsta-
va vesmíru, zem a jejího obyvatelstva, hlavních

fysických, chemických, pírodopisných a rostlino-

pisných zjev; ale teprve v následxtjících obdobích
hlubšího a specíali-sovanjšího studia by dít obje-
vovalo, neb pesnji nauilo se formulo-
vati zákony tchto úkaz.

Víme všichi, Óakl si dti rády siaimy hotoví svoje

hraky, jak je baví nápodobiti prácí dosplých,
když je vidí pi práci v díln, neb na .staveništi. Ro-
die však hloup potlaují, nebo nedovedou usmr-
niti tuto dtskou zálibu. Vtšina z nich podceuje
tlesnou práci a radji- posílá dti studovati ímskou
historií, nebo podobné, než aby je vidli vnovati se

práci, »která je dobrá jen pro nízké lidové vrstvy«-

A tak znesnadují jakékoliv pozdjší studium pírod-
ních vd.

Pak pijdou školní léta, bhem kterých je as
neuvitelnou mrou promarován- Vezmme na p.
potá-sifcví, které každý musí znáti, ježto tvoí základ
každé úplné výchovy, kterému se ve skuteností tak
málo žák ve škole nauí, V míctví &s blázniv
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mrhá asem, protože se používá methody, která zá-

leží v ueni se této vd nazpamt. Ve vtšin pí-

pad žák te a znova proítá dkaz nkteré pouky.
až jeho pam zadlrží postup uvažování. To má -za

následek, že devt dtí z deseti bude neschopno,

za dva roky po- vyjíti' -ze školy, dokázati kteroukoli

základní pouku, itevenují-li se zrovna studiu ma-

temaitákiy. . Staí, když .zapomenou, které pomiocné

áry nutno vésti: Nikdy se neuily samy dkazy
olb j evoviaití. Nebudeme se tedy diviti, že po-

zdji j« jim používání míctví ve fysice .tak nesnad-

ným, že postupují hlemýždím krokem a že jen málo
jích pochopí vyšší. matematiku.

Zatím však stává jiná methoda, která dovoluje

mnohem rychlejší pokroky a' divy, které ten, 'kdo

sfiiidbval geometrii ve
.
svém život nzfepotaeine.

Pi tomto sys.tému je každá' -pouka pedložena jakb

problém, úloha. Nikdy není ežení áno pedem a
žák je .vdea, alby k nmu 'ddM sáta. Po nkíolíka
pípravných: cvieních pravítkem a kružidlem není

pi použití tohoto postupu mezi dvaceti dtmi jedi-

ného,' které by nebylo sto narýsovati stejný úhel

dle uhlu daného a dokázati rovnost tchto dvou
uhl, pomocí nkolika nápovdí uitele. A jestliže

následující úlohy jssoit dávány v soustavném poádku
— stávají již výborné píruky, které mohou slou-

žiti za vdce — a jasltliže profesor nenutí svoje žáky,
aby postupovali rychleji, než jak je jim na poátku
možno, pejdou o jedné úlohy ke druhé s podivu-
hodnou liehfoostí — a jedinou nesnází je.pivsti žáka
k rozešení prvé úlohy, alby takto nabyl dvry ve
vilastnl uvažování. Mluvím takto ze zkušenosti.

Na druhé stran musí každá abstraktní geometri-

cká pravda vštfipena býti do ducha ve -své vcné
form- Jakmile byli žáti rozešili nkolik úloh na
papíe, je tebar aby je ešili na školním dvoe po-

moci nkolika tyejk a provazu a aby v díln uili
5e používati nabytých vdomostí. Toliko takto na-
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budou geometrické áry v duši dítte vcného Stertf$fc

slu. Jen za takovýchto podmínek pochopi, že ui-
teli nejde o to, aby je zbyten týral, když je žádá,

alby pomocí pravítka a kružftikiai ešili útoky bez-jpo-

moci tíhJomirui Je© taklto budóiu dobe znáiti ,tai-

ctví,
»Oima a rukou k mozku,* to pravá zásada prd

šetení asem pi vyuováni. Vzpomínám si, jakoby
to bylo vera, jak nabylo mictvf pro ame náhle
nového .významu a jak tento nový zpsob j^' chápati

pozdji usnadoval všechna moje sffcudia. Bylo to

dine, kdy jsme' dlali papírový balon-
:

Zpozoroval
jsem, Že úhly pi vrcholu každého ze dvaceti papl^

rových pás, z nichž balon ml býti zhotoven, musí
každý býti menší než ptina pravého úhlu. »fíle, co
znaí vlastn ta strašná stereometrická pouka, kte*

rá každému z nás zpsobila tolik trampot Á jak
je to j,ednodiUché a jak užitené,*
Vzpomínám, 'jak sinusy a tangenty pestaly býti

pro mne .pouhými ksabalístíckýmí tmakam toho dfi*j

ledy dovolili nám propoítati nárys proiílu opevecerjf

v místech, ktíe se setkávaly div lícní zdi ve vynf-
vtajíím úhlu. AJ vzpoirjnám si také, jak protéotrov*

geometrie stala se v mých oích zceia jenodlochou
v den, kdy jsme se daíí do budování malé pevno*twl

hradby s jejími píkopy a výjezdy pro la, kteréžto
zamstnání nám však bylo brzo zakázáno pro «tavf

"

do jakého jsme uvedli svoje šaty. »Aie vždyt vypa-

dejte zrovna jako nádenícíl* ekli nám naši -inteli-

gentní vychovatelé, zrovna 'kkSyž <my jame byli hdi
niai to, že jsme jimi bylí a' oa'-fo, e Ijisime souiaitó

pišlí na užitenost geometrie!

Nutíce ;naše dti, aby studovaly hmotné voi pro-

stednictvím pouhých grafických vyobrazení,- místo

abychom nechali saimy je hotovi t i, pipravujeme
je o nejdrahocenjší as; unavujeme zbyten jejich

ducha; zvykáme je špatné rozumové kázní; uíce je

spoléhati se na knihu, na autority, dustmje jíž v za-
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rodkú každou, samostatnou myšlenku a jen zídka
kdy se nám podaí opravdu nauiti tomu emu
uíme. -Povrchnost, bezmyšleinkiovitiost, picdilízavost a
duševní lenost — tento moi naší doby — kle, tof

výsledky naších výchovných method. My naše dtí
nenauíme ani uiti se.

Již od poátku je vyuováno prvým základm
všech vd dle této -zhoubné soustavy. Ve vtšin
škol uí se í potm abstraktním,, tžko pochopitel-

ným; zpsobem a do hlav ubohých dtí se cpou jen

pravidla. Pojem jednotky, vždy libovolný a bhem
našich mení dle vle mnitelný (sirka, krabika
od zápalek, tucet krabiek, nebo veletucet, metr,

centimetr, kilometr atd.) není nikterak vtisknut v
pamlt- V Anglií, ve Spojených Státech, v Rusku, mí-

sto- aby pf-ijalí decimální systém, stále muí dti
uením se nevhodné soustav mr a vah, která jíž

dávno mla by býti odtažena. Ztrácejí se tím dv
lea škclnáho vyuování a tóíyž se dojde <k problé-

mm-., mechaniky, neb fysiky, tráví žák ti tvrtiny
svého, asu nekonenými výpoty, které jej unavují

a vštpují mu nechuC k exaktním vdám. Alle i tam,

kde .jsou zavedeny decimální míry:- malí se dtahn
asu, aní by dtí vdly, že každá míra jest j«n

pibližná -a že je nesmyslno poítaAi pesn na metr
nebo gram tam, kde mení samo vyluuje podob-
nou- pesnost. Dláme co je jen možno, abychom
uinili algebru nesrozumitelnou a naše dtí ztráví

rok uením se nemu, co je co.' nejmén algebrou
— pouhému systému zkratek, kterému by se mohly
snadno nauiti zárove s arvthimetíkou.*)

"J tenám .té&o knihy kteí se •upímné zajímají o výchovu
dtí, odporuu/e p.. Seray, peklad-aíd ié4o> knihy do franmy,
nkterá fran.coiuzfká díla, j-ak praví, »pc-ja.tá dle ideí v této
kapitole . vyložených,* J&fith zásadou je, že »aby vyuování
bylo idiav výchovné, musí -býti, zvlášt z .'poátku, vcn,«
a -že soustavná a<bstrakce uvedeíiá do1 vyuování1 bee vícaé
píépiar/y, je škodlivou.*. Jediná se ol adu »Ini tli a i i od s«,

vydaných knihkupectvím Hachette: 1. I -nit a í ion matné-
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Neplodné mrhání asu ve vyuování pírodním vé-

dám je pímo pobuující. Kdežto mladí lidé chápou

velice swaidtío zásady chemie a jisjí lomnuilí jak-

mile mohou sami 'konati prvé pokusy s nkolika ká-

dinkami a zkoumavkami, zakoušejí nejvtších" ne-

snází, mají-lí pochopiti základy mechaniky pi fysice,

ásten ponvadž neznají geometrii, aie zvlášt
proto, že uitelé se spokojí tím, že ukáží jim drahé

stroje, místo aby je vedli k tomu, aby sami -zhotovo-

vali ty nejjednodušší pístroje ke zkoumání studova-

ných zjev.
Místo aiby sí& .uili zákonm o silách pomocí jedno-

duchých pístroj, které patnáctiletý hoch si sám
mže zhotoviti, studují je naši žáci ist abstrakt-

ním zpsobem pomocí nákres- Místo abychom jim

dali zhotoviti pístroj Atwoodv z násady smetáku a

kladky ze starých pendlovek, nebo pesvditi se o
zákonech pádu pomoci klíe klouzajícího po sklo-

nném provázku, ukazujeme "jim složitý pístroj. Nej-

astji profesor sám nedovede vyložiti jeho zásadu
a tone ve zbytených podrobnostech, A tak je tomu
pi našem celém vyuování — s výhradou"-.ovšem
nkolika estných výjimek-*)

matíque, od C. A, Laisanía, kteráífco kniha j« doplována
neobyejn dmyslnou hrou s mallýani krychlemi, kletá vcn
znáaorftuje potáské n mV.íeké úlohy, fnetríctkoni soustavu
atd.i 2, In iti) a-ti on Asfiroiniam iq ne od1

C, Planuna-
tom; 3. In.i-tia.tioQ c h i m íq ue od Georjfes Darcense;
4. I ni tála.ti o n á ta ni;é cani que od Ch. Ed, G ni 'ila-u-

m e a; 5. Inítiati-on zooc-gíqua od E, Brucke-ra, Bylo
by nespravedJívo zapomínati, že autoi tchto dl mli' -ped-
chdce, jaká Jansa Macéa. (L'A ríthnaátique d u Gratt-
P a p a) a René Leblaaca, 5 jehož výbornou- pírukou (Les
Sciences physique á 1' E c ta 1 e pí rim a í i- e) p. Leray
uinil p-jk-us- na svých žácích od 11 do 13 lei — dodává se
churti k pokusníctvi.

*) -Ve-zmmei na p. p-o-pis Atwoodo-va straie ve kterékoli

uebnici základ íysíky. Uvidíte že veéke<rá' p-ouorDOst žáka
je obrácena na tyi Jicoleka, na kterých spofoVá -osa Wadky,
aby bylo zmenšení teni Mluví se -o plných ;a krouáko-vitýoh
bhouncích, zarážkách a jiných vedí-ejžicb vcech, dnrB než



- 258 —

Jak je mrhání asem /píznaným píro naše m«-
thody vdeckého vyuování, zrovna tak píznaným
je pra methody, dle nichž je ueno emeslu: Víme
jak dtí traití as v uednáckýoh ledech v díln, 'ale

tutéž výitku možno uiniti onm emeslnickým ško-

lám, které se, snaží bezprostedn vyuiti urenému
emeslu místo aby se uchýlily k povšechnjším a

jistjším methodám soustavného vyuování runí e-
meslné práce. Zrovna jako jsou pro vdy znalosti

a methody, které jsou prpravou (ke studiu všech

vd, zrovna tak stávají základní ztnadosti a methody,

které pipravují specielní studium kteréhokoli e-
mesla.

Reuteaux ve své poutavé iknize naz-v. f h e o r e -

tische Kin m>atí k' ukázal, že je, abychom tak

ekli, (pakáisj fítosofie. všech možných a pedsta-
vitelných stroj. Každý i sebe složitjší, mže býti

redulkóván na nkolik prvk — desek, válc, kol

«e ekne slovo o zakk<tóm principu struze, který záleží ve
zmírování ,ppbybu pa-diajfcíhio !tlesa> itto(, že tleso. (meníÝ
váhy pohyboje -tžším, které je v bezvládné poíoz*, ponvadž
tíže psob na ve dvou .ojpaných smrech. Takovou byl* my-
šlenka vynálezce, a je-li 'vyložena žákm, Cbned vid?, ie pov-
súne-li na kladku dv s-lejuá záva-ií -a uvedeme-lí je dio po-
hybu tim, že k jednomu zavsíme ma>lý pívažek, máme vý-

borný prostedek k zmsražní rych-liosii pádu. Zpozorují rovnž,
že tení -osy kladky musí býti co nejvíce zmenšeno- bud užitím

dvou |p.ár koleek, které se výnoíbcfan uebnic zdaji- psebií/i

&dík nesnází, nebo njakým jiným zpsobem. Pochopi, že ho-
dináský pohyb je zdle sice užiteným pídavkem. ne však
nezbytným a že zachycovati ctesky a bbofuaky jsou pouhými
pídavky; zkrátka, že myšlenku Awoodovu moáno uskutenil'-',

pomoci koleka upevttného jakc kladka níi zda, neb na konci
smetákového držadla kolmo postaventíua.' V tomto pípad
ipochopí žáci ideu sftnoje a jehci vynálezce a nauí se odli-

sovati princip cd. vedlejších poid r o b nostf. V druhém
pípad se n-ajo-pak spokojí se zvdavým. pVMlženírn k pokusu,
který provádí uitel rea složitém strof, A jen malý je p"oe>t

téch, kteí konen pochopili a ti ztratili mnoho obu zbyte-
ným, úsilím, Váí chii y p í s t r'o j e úrr e»ra é k doká-
zání základiaíeb zá/kon fysiky mly by býti
zhoovovánj od samotných dtí.
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atd. — jakož i na nkolik nástroj — dlát, pil, kla-

div, válc atd, rzným zpsobem kombinovaných;

a nech je pohyb jejích sebesložítjší, možno u kaž-

dého Stroje jej rozložiti na malý poet pohyb zá-

kladních, jako pemnu pohybu kruhového v pímo-
arý atd., pomocí nkolika orgán prostedkujících.

Rovnž tak každé emeslo možno rozložiti na
uritý poet prvk. Pi každém nutno umet zhotoviti

desku, tverhranou a kulatou díru; dlužno umt
zacházeti s jistým potem nástroj — všechny ná-

stroje jsou pouze, obmnami ani ne tuctu typ; a

loonejím nutno umt pemovati jeden zpsob po-

hybu v jiný. To základ všech rukodlných emesel
zrovna jako umní hotoviti ze deva tyto základní

prvky, zpracovávati devo nedležitjšími nástroji

a pemovati rzné druhy pohyb musí býti pova-
žováno za pravý základ, o njž by se mlo opírati

daU)í vyuování všemožných obor mechSamckých"
emesel. Žák, který se nauil tmto vdomostem,
ovládá již dobrou polovinu všech možných emesel.
Na druhé stran nikdo nemže býti dobrým v-

deckým, pracovníkem, nevlasiní-li dobvé metody
vdecfidého bádání, neniauil-li se potzorováiti, pesn
popisovati, odkrývati vzájemné vz^hyniezi zdán-
liv oddlenými fakty, budovati^TvypotEeíy^a pe-
svdovaní se o jejich správnosti, uvažovati opíi-
néch! a následcích atd A nikdo nemže býti dobrým
ruikodlmfkem, když si neuvykl dobrým methodám
runí práce- Je teba, aiby si zvykl vyjadovati svoje
my šílenky uritou formou, krášliti je, modelovati, ne-
snášeti- špatný 6tav nástroj, zavrhovati špatné pra-'

covní methody, vše ádn dodlati, erpati umle-
ckou radost z pozorování krásných tvar harmoni-
ckých kombiaiací barev, z dokonalostí svoji, práce' a
trpti pi pohledu na vci šeredné- At jedná se o
emeslo, vdu nebo umní, nikterak není hlavním
cílem školy pemniti zaáteníka ve specialistu, ale
nauiti jej základm, dobrým pracovním methodám.
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Pedevším dáti mu ono nadšení, které jej •pozdji bu-

de puditi, aiby do všeho, co d.3!á, vkládal otpralvdovou

lásku k pravd aby miloval vše, co je krásné, aby
chápal nutnost býti užitenou jednotkou mezi ostat-

ními lidskými fdnotkami, a takto cítil biti svoje srdce

v souzvuku s ostatním lidstvem.

Aby bylo zabránno jednotvárností práce dokud
žák robí jen válce a kola, aniž by kdy budoval celé

stroje neb jiné užitené pedmty, k tomu je na sta

prostedk, z nite zaslluhuje zmínku prostedek,

který byl používán v moskevské škole. Žádná práce
nebyla ukládána pouze jako cviení, nýbrž již od
prvních hodin vše, co žák' zhotovil, bylo zužitkováno.

Vzpomínáte si, jakou za svého dtství mli jste ra-

dost když jste vidli že vaše práce je zužitkována,

teba jen jako viedlejŠí ást nkteré užitené vci?
Tak bylo také postupováno na škole v Moskv
Každé žáky ohoblované prkno bylo užito v jiné díl-

n' pi konstrukci jalk&faokoíi stroje (mlátiky žacího

stroje atd-). Když Žák vstoupil do mechanické dílny

a bylo mu uloženo z kusu železa vypilovati tver-
hranný ku® o rovnobžných a kolmých stnách,
vzbudi1

. jeho zájem, ježto po jeho dokomení byly
úhly a plochy pezkoušeny, chyby opraveny a nebyl

hozen mezí odpadky. ByJ pedán pokroilejšímu žá-

kovi, který k nmu pipojil držadlo, omaloval jej a

výrobek byl poslán do Školního skladišt, aby byl

prodán jako tžítko, A tak soustavná výchova zí-

skávala zájmu,*)

, Je zíejmo ,že .rychlost provádní práce je pí vý-
rob velice dležitým initelem, Možno se také

*) Vynos píoáeja psdrr.el žáky vyrobených, nebyl nikterak
nspaltný, -vláSté u vyšších tíd, .kde byly sfcav&ny lokoinobily,
mlátiky atd. Následkem toho -byla Moskevská Sfcola, v dobr
kdy jsem ji znal, jednou z Uch, kde stravné a Školné stálo
ne-jméné. Pedstavte si však obdobnou Školu, pipojenou.1 ke
Školnímu hospodáství, které by produkovala potravináské'
zboží a za výrobní cenu je vymovalo se Školou primysloiYou.
Co by mohlo v podobném ipípade státi škoflné?



— 261 -

tázati, žíla pi systému o nmž jsme mluvili, dosa-

huje žák potebné- rychlosti- Jsou však dva druhy
rychlosti- Jeden jsem pozoroval v jisté továrn na
krajky v Nottín-ghaimi. Lidé pnacovali s tesoticíma

se mkaima a> s hoící hlavou, horenatými pohyby
svazovali konce divou nití ze zbytk bavlnné píze
na cívkách. Jen s velkou (námahou- mohli byste sle-

dovati jejích pohyby. Skutenost, že továrna poža-

duje tak rychlou práci, jako -je tato, staí sama o sob
ki odsouzení továrního systému. Co abývá z lidské

bytosti v hubeném a tesoucím se tle? Co se z nho
stává? Na toto loupeživé mrhání lidskými silami,

které by- mohly produlklovató desetinásobnou bJodiaoilu

mizerných' zbytk nití na cívkách? Tento druh rych-

lostí je žádán jen proto, že otroci velhoprniyslu
stojí abrikamta tak málo Doufejme tedy, že nikdy
žádná škola nebudíc se pokoušeti docíliti lohoíto

druhu pracovní rychlosti.*)

Je však také rychlost dobe zapracovaného dl-
níka, který dobe dovede využití svého asu; a k
docílení toho je bezprostedn nejlepším prostedkem
zpsob vyuování námi schvalovaný- A je práce
sebejednodušší provádí ji vzdlaný a vyuený dl-
ník lépe a rychleji než 'dlník nevedlaný. Pozorujte

na- p. jak si poíná dobrý dlník, aby vyízl kousek
lepenky a srovnejte jeho pohyby s pohyby nkterého
špatn pipraveného dlníka- Tento uchopí karton,

nartne si »halabala« áru a pone ezati. Na polo-

viní cest je unaven a když skoní, nestojí jeho

práce za nic. Druhý naproti tomu prohlédne svj
nástroj a pTredjevším jej nabrousí; nartne 'pesn
áru, naež dobe pipevní karton

;
a pravítko, u-

chopí zrun nástroj, eže velice snadno a dá nám
dobrou práci.

To pravá rychlost, jaká dovoluje úsporu asu
í síly; a nejlepším prostedkem dosíci jí je opravdu

*) Dozvdl jsem se, iti od. ié diolby co tyto- ádky byly i»-
psány, byl -vynalezen sluoj, -letery diá tytid ufcly.
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•s-yšší vzdlání- Síiavní malíi malují s bájenou rych-

lostí; to je vsak výsledek úžasného rozvoje jejich

inteligence a obraznosti, hlubokého citu pro krásno,

jemného výbru odstín . jistoty ruky, nabyté tím, že

každodenn, v každé hodin, neustále hotoví rzné
nárty- A to je zpsob rychlé práce, jaké je lidstvu

teba.

'

Mlo by býti ješt mohé eeno o službách, které

by mla poskytovati škola1
, musím však pipojiti

ješt nkolik slov, abych ukázal, jak je žádoucno,

aby byl pffijat zpsob výchovy nastínný nia .pedcho-

zích stromách. Nedláni si však iíliíse, že by radikál -

ní reforma výchovy, nebo reforma omezen á na í.h;ra

vytené body, mohla býti uskutenna, dokud civi-

Hsovanf národové zstanou spoutáni dmešuií sou-

stavou výroby a spoteby, soustavou nesmyslného
sobectví. Vše, efeo se mžeme nadíti, pokud po-
trvají dnešní poml y, je, že :tu a. lam uvidímie v m'a-

lén\mítku provésti nkolik pokus c nepatrné re-

formy —. pokus, které pirozen dají mnohem menší
výsledky, než jak se oekávalo, ponvadž je ne-
možno provádti reformy v malém rozsahu, když
mezí elnými úkony civílisovaného národa stává tak

úzké pouto, Sília budujícího ducha spolenosti závisí

však pedevším na hloubce jeho pojetí reforem, jež

se mají provésti a, na prostedcích (k tomu použitých.
A nutnost pepracovati naše výchovné soustavy je

jednou z nejvšeobecnji uznávaných a nejschopn'
ších inspirovati spolenosti tento ideál, bez nhož
stagnace, ne-'li úpadek, jsou neodvratný-

Pedpokládejme že by njaká obec — msto neb
tfzerní zalidnné nkolika miliony obyvatel — po-
skytla všem svým dtem bez rozdílu rodu shora
nastínné výchovy — a my jsme v pravd dosti bo-
his-ií, abychom si niobii dovoliti tento pepych -=- aniž

by na dtech by2lo eho diožadováao mimo toho, co
poskytnou, až se stanou výrobci síatk, PedpoMá-
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dejme, "že by takováto výchova byla zavedena a

zkoumejme nyní pravdpodobné výsledky.

Nebudu se opírati o vzrst bohatství plynoucí

z utvoení mladé armády vzdlaných a zruných vý-

robc- Rovnž nechci se siití o výhodách, které by
ipro spolenost plynuly z'« setení tohoto rozlišo-

vání, které dje se dnes mezi rozumovými a ruko-

d/lnymi pracovníky. Nebudu mluviti o £om na kolik

by tato reforma pispla k obnov harmonie a shod
zájm, jichž nedostatek je v naší dob spoleen-
ských zápas tak bolestn pocifován. Nebudu- se

zdržovati poukazováním na to, že každý jedinec by
cítili, že ži'e složitjší život kdyby mohl pln použí-

vali svých rozumových schopností1

-i svých tles-'

ných sil. Taktéž nebudu popisovati výhody, které

by plynuly z postavení rukodílné práce na estné
mfrto, které musí (zaujmouti ve spolenosti, zatím

co dnes je jen zmámkoú podízeností. A. konen
nebudu se ani opírati o zcela jistý výsledek této

reformy — vymizení bídy a ponížení lidské bytostí

se všemi tohc dsledky; neestí, zloinem žalái,

krvavou spravedlností, urfavaslvim. Nebudu zkráitlkia

hovoiti o velké sociální otázce, o níž bylo jíž tolik

napsáno a o níž zbývá ješt tolik íci. Jedinou mojí
snahou je vyznaiti na tchto stranách zisk, který
vda sama by mla z této zmny v našem výchov-
ném systému •

'

Nkteí bezpochyby eknou, že. pivésti muže v-
dy v úlohu rukodlných pracovník by zpsobilo li-

padek vdy a smrt genia. Ti však, kteí dobe pro-
myslí následující úvahy, uznají, myslím, že. výsledek
by bvl zcela opaný; že by to naopak zpsobilo ta-

kové obrození vdy a umní, a takový pokrok pr-
myslu, že si o tom mžeme uiniti jen slabou oed-
?tavu dle toho, co víme z doby renaissance. Stalo

se již otepanou vcí, mluviti s nadšením o pokrocích
vdy v devatenáctém století; a je zejroo, že toto

století v porovnání s pedchozfcni, je stoletím slav-
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ným. Uvážíme-lí však, že vtšina problém, které

ro'zešil'0 byJia již ozuiaena a1 jejich rozeš einí sto 'let

pedem, pedvídáno, jsme nuceni uznati, že pokrok
nebyl talie rychlý, jiaik by. se byío rmoíhío oekávati.
Noo jist zdržovalo jeho ipiochiod.

Mechanická theorie tepla byla v osmnáctém sto-
letí pedvídána od Rumforda a Humphry Davyho a
i v Rusku hlásána od Lomonosova*). A pece uply-
nulo více jak pl století, než se tato theorie ve véd
znovu objevila. Lamarch, ba i Linné, Geoffroy, Saint-
Hilaire, Erasmus Darwin, a mnozí jiní uenci bylí si

naprosto jisti promnlivostí druh a upravovali ce-
stu tm, kteí mli vybudovati biologií na zásadách
variace;. ale i zde bylo ztraceno na padesáte let, než
byla znovu uvedena do popedí otázka promnlivo
stí druh a všichni vzpomínáme, jak myšlenky Ch.
Darwina byly šíeny a vnucovány pozorností univer-

sitních uenc tmi, kteí vtším dílem nebyli uen-
ci z povolání, A 1 v rukou Darwinových nemohla vý-
vojová theorie dosící svého plného rozvoje násled-

kem pevážné dležitostí, kterou pipisoval pouze
jednomu z initeli"! evoluce.

Již od nkolika let je v astronomii pociována po-

teba vážn revidovati Laplaceovu a Kantovu the-

orii, ale dosud nepedstavila se žádná nová theorie,

která by mohla býti všeobecn pijata. Zrovna tak

je tomu v geologii. Pravda, že geologie provedla zá-

zraky, aby obnovila letopisy rzných dob naší pla-

nety; ale dynamická geologie postupuje jen se zou-

falou pomalostí a všechny píští pokroky v dležité
otázce r.ákon o rozdlení živoucích organism po
povrchu zem jsou zastaveny dosavadní nevdomo-
stí o ozíotse Ifleovc v dbbe 'tvrtohorní.**

* V .p0|j»dn.án! o adk-Licikých krajích, kteréžto pojednáni i s

jiných Msidiseik je stejn pononuhio-dné.
**) Pos-Uflp .polkinoiku v této oiázc-v dioby ledové byl vonni

pomalý. Již r. 1821 Vewet a r. 1S23 Esraark vyklááaíi z.j'evy

t&ulnÝch balvatv 'obrovskou rozletlou -ledovc v Evrop. Kolem,
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Celkem vzato, je v každém odvtví vdy pocio-
vána poteba revise bžných theorií, jakož í "nových
sevšeobecnní, A jestliže tato revise vyžaduje tro-

chu MUsiptkraice genia, tóterý vedle Galilea a Newtona
jehož objevení závisí na jistých podmínkách lidského
vývoje, vyžaduje rovnž, a zvlášt rozmnožení vde-
ckých pracovník. Když se ponou hromaditi fakta,

odporující bžným theoríím, musí tyto býti revido-
vány; ale k pozorování a shrnování tchto fakt —
jak jsme to vidli v pípadu Darwinov — jest teba
tisíce prostých inteligentních vdeckých pracovník,
aby nahromadili potebná akta.

Obrovské prostory zem zstávají dosud nepro-
zkoumány, což je píinou toho, že studium geogra-
fického rozvržení zvíat a rostlinstva narazí každé
chvíle na kámen úrazu. Cestovatelé pronikají pevni-
nami, aniž by dovedli uriti zempisnou šíku, nebo
používati barometru. Fysiologie rostlinná i zvíecí,

psychofysíologíe, studium psychologických schopno-
stí lovka a zvíat jsou rovnž odvtvími vdy, kte-

1840 vydlal AgassAz svo?e studiie o alpských, jurských a skot-
ských ledovcích a pt 1-et- na to sestavil Guyofc svoje mapy cest

alpských bludných balvan. Muselo však uplynouti tyicet divá

roky po uveejnní prarcí Vetnetzových, než se vyznaily geo-

log Lye)Hl nesmle- opovážil pijmouti jeho theorái, a to jeSíS

s výhradami, Nejzajímiaivéjílta však je, že Guyoíovy nKtpy, kte-
•v r- 1845 byly považovány za. bezceniné, byly po r, 1863 u-

znány za rocahódújící. Ješt does Agassizovy náhledy, které jsiou

Kolárny jíž více jak pl století, nejsou atnu zaivnžany, ani vše-

oibeanž pnijaity, A rovnž tak tornu je s mínním Forbesa o
pda&ticnasíi ledu. Mimochodem podotýkájn, že celá polemika
o viskosit íeu je pádným pÚsiladtem toho, faik tli, kteí bérem
líais1! na této ipolein&e, mají malou analost fakt, vdeckých
.výraz (viskosítej-rpiaštíotuost, ssedámi, ait.) a inženýrm dtohe
známých pokusných, .ntetbod. Kdyby byla wvážema tato' fakta,

termíny a meitlhody, pak t>y nesuíly ipolemáky po léika, aniž by
daly jakéhosi výsledku, MJahii bychom uvésti velký pioet po-
dobných olklajdTj, abychom ukázali, jafk vda trpí tím, že
uenci neijsou dobe seznámeni s fakty a pokusnými roelihc-

dami .velmi dobe, známými inženýrm, zahradníkm, pstite-
lm dobytka, aitd.
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té by potebovaly rozsáhlého nahromadní fakt a
nejjednodušších pozorování. Taktéž historie zstává
fable convenue hlavn proto, že potebuje, aby byla
inspirována novými ideami, a že i jí je rovnž tak.

teba tisíc pracovník nadaných vdeckým duchem,
aby vybudovali obuez života minulých století tímtéž
zpsobem, jakým to pro urité období provedli Tho-
rpld Rogevs a Augustin Thierry.*]

Jedním slovem není védy, která by ve svém roz-
voji netrpla nedostatkem muž a žen nadaných fi-

losofickým pojetím vesmír, schopných užíti svého
hádavého ducha v daném, byt i sebe více omezeném
oboru, a kteí by mli dosti volného asu, by se mo-
hli oddati svým pracem. Ve spoleností takové, jak

si ji my pedstavujeme, bylo by však tisíce pracov-
ník pohotov odpovdti na každou výzvu k bá-

diaií. Na ticet lei svého života vnoval Darwini W3
shromažování a analysování fakt. potebných k vy-

pracování tbeorie. Kdyby byl žil ve- spolenosti, ja-

kou my pedpokládáme, o jaké my sníme, stailo by
mu bývalo jen uiniti výzvu, aby na tisíce dobrovol-

ník se dalo do hledání žádoucích fakt a aby ba-
datelé se oddali konání ástených pokus. Utvoilo
by se na sta spoleností k projednávání a ešení
všech v theoríi obsažených problém, a již v deseti

*) James Thoroíd Rog«rs (narozen 1823, zemel 1890), je

pvodcem velezajímavé práce o hospodáských pomrech An-
glie od XIII. slot, Tže z toho, že amcJiivy university v Oxfordu
chovalty všechny výkazy pkrt cá r, 1259 za roeliSÍté práce o»i

rzných emeslník a zemdlc, jakož i pií«ny z pozemk,
náležejících universit a prodejní ceny obili, atd,, boW RoSere
sestaviti obnaž anglického hospodáského života za Šest s^oiletí.

Jeho hfavni dfla jsoai: Histcry oi Agrícutture and Príceg !n En-
gland, Sstst sv.„ 1866—1S88; Six Centuríes oi Work and Wages.
1884, (je to výtah z pedichazílho}, The IndustrLal and CommeT-
cíal History of England, 1892, a Eeonomical Interpreiation oí

Hístory, 1888, Jeho práce umožnily SvédskéniM pnoJas»ru Gust.

Stcffejiovi .padati v Nineteenth Century (1892) a *e zvláštním,

Švédsky psaném dfle, vejeiajímavé kiiAy kolísání mzdy, jnkpž

i cen diikiba a masa od XUÍ stoiaíí aá po naíe diny.
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letech by byla bývala zjištna správnost a odkryty
slabé stránky. Všichni vývojoví initelé, jimž teprve
dnes se poíná vnovati potebná pozornost, byla
by se již tehdy ukázaly v pravém svtle. Vdecké
pokroky by byly desetkráte^rychíejší; a kdyby jedi-

nec neml týchž práv rua vdnost ptóiomstvs jžiko

dnes, neznámá massa provedla by píštím pokrokm
mnohem širší perspektivu, než by mohl uiniti osa-
mlý muž za celý svj život, Murrayv slovník jazy-

ka anglického, vypracovaný pomocí tisíce dobro-
volných spoítijpiia oo.vnik, je píkladem prováidní to-

hoto druhu práqe. Tof racóvtní mefchoa budoucnosti.

Také jiný rys moderní- vdy volá po námi hlásané
zmn ješt raaléhaviji. Kdežto prmysl, zvlášt na
konci osmnáctého a bhem prvé ásti devatenáctého
století množil svoje vynálezy až k peviacování a
pemování samé tvánosti zem, ztratila vda
svoje vynalézavé schopností. Mužové vdy bud již

nevynalézají, nebo málo. Není-li to nápadné, že
parní stroj, i ve svých základních principech, loko-

motiva, parolod, telefon, fonograf, tkalcovský stav.

stroj k výrob krajek, majáky, makadamová dlažba,

erná a barevná fotografie, svtíotisk a tisíce mén
dležitých vcí nebylo vynalezeno vdci z povolání?
Mužové, jímž dostalo se ve škole jen nejzákladnj-

šího vzdlání, kteí stží sbírali drobty vdní spadlé

se stolu bohatých, a kteí pi svých pokusech byli

odkázáni jen na ty nejprimitivnjší prostedky —
advtokáitní písa Smeiaiticm, výrobce tnSsfvoqí Waifct.

brzda Stephenson, klenolnický uedník Fulton, mly-

náský Rennie, zedník Tclford a sta jiných, jichž

jmen ani neznáme, byli, jak velíce spravedliv praví

M. Smiles, »pravými tvrci moderní civilisace^, za-

tím co mužové vdy, opatení všemi prostedky po-
tebnými k nabytí nových vdomostí a konání po-

kus, mohli se vykázati-jen malým potem vynálezci

v obrovské mase nástroj, stroj, motor, které u-
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nožhily lidstvu zužitkovati a zdomácniti pírodní
síly.*) Tento fakt bije do oí, ale píina jeho je velice
jednoduchá; tito mužové — Wattové a Stephenso-
uQvé — dovedli nco, eiib uenci irtiedoVíectou; do-
vedli užívati svých rdJ|0U. Prostedí, v nmž žili,

podporovalo jejich vynalézavé schopností; znali
stroje, jejich základní

. principy, jejich fukcionování;
dýchali ovzduší dílen a staveníšt. Víme, jakou od-
pov .nám daijí uenci. é'kindu: odkrýváme pí-
rodní zákorry, Nechf druzi jich využiji! Tof jedno-
duchá dlba práce.« Takováto odpov byla by
však naprosto nesprávná. Pokrok postupuje obrá-
ceným smrem, nebo ve stu pípadech proti jed-
nomu pedchází mechanický vynález objevu
vdeckého zákona. Mechanická theorie tepla ne-
pedcházela vynálezu parního stroje, ale naopak po
nm následovala. Tehdy, když jíž tisíce stroj ped
oiimaJ sta profesoru pemovaly teplta' v pohyb1

,

když tisíce vlak, zastavovaných v chodu mocnými
brzdami, vrhaly na koleje snopy jisker za pibližo-
vání ke stanicím; když v celém cívilisovaném svte
tžká parní kladiva a probíjeky rozpalovaly masy
kovarnéte lai jpílofoifljenéihio železa — tahidý, ale to-

liko tehldy kužený Séguím starší ve Francii a po-
zdji doktor Mayer v Nmecku odvažovali se formu-
lovati dynamickou theorii tepla se všemi jejími d-
sletStóy/ Á Ješt tebidy uenici nevšímali si Sguiná a
Mayera za blázna mli, držíce se- tvrdošíjn svého
záhadného tepelného fluida a prohlašujíce za »proti-

vdeckou« Jouleovu práci o mechanickém equíva-

lentu tepla, kterou r, 1843 pedložil královské spo-

lenosti v Londýn.
Když byly tisíce našich stroj dokázaly nemožnost

*) Výjimku z Whoto ipravidla Síni chemie, Nebude-lí to pro-

to, že ahemík íe zívafeou mrou rukodéíníketn? •— Dlužno všalc

doznati, že ke ItKWiiCi dewademájotého staletí (1880—1900) se vytiia-

lé-zaivý duch nep|Oipúiateln' obnovil, evlášte v ofooimi lysáky, —
v oboru, Jede inženýr a uenec roají toJík pátežítostt se selkatí.
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zužitkovati veškeré teplo, vzbuzené uritým množ-
stvím paliva, objevil se druhý zákon theorie tepla,

zákon Clausiv. Když jíž v celém svt promo-
val prmysl pohyb v teplo, zvuk, svtlo a v elektinu
a obrácen, tehdy teprve se objevila obdivuhodná
Groveova theorie o »sovztažnosti fysických sil«, a
tu ješt ml Grove u Royal Society tentýž osud jako
Joule, Uveejnní jeho díla bylo odpíráno až do
r. 1856.

Telegraf nám nedala theorie elektiny. Když byl

telegraf vynalezen, tu vše, co jsme. vdli o elektin
omezovalo se na malý poet úkaz více neb mén
špatn spoádaných v našich uebnicích. V souasné
dob není dosud theorie elektiny hotova; vzdor
skvlým pokusm poslední doky stále eká svého
Newtona, I zkušeností. se ídící znalost zákon elek-

trických iproud býk' ješt v píetnikách, když nkolik
odvážných muž kladlo kabel na dno Atlantického

oceánu, na Yzdor oficielním uencm, kteí proro-

kovali jistý nezdar. -

Jméno »vdy užité« je naprosto nesprávné, nebof
ve velké vtšin píklad vynález, daleko jsa toho,

býti užitím vdy, je naopak tvrcem nového odvtví
vdy. Píhradové mosty, zvané »aroerické«, nebyly

užitím theorie pružnosti, ale naopak jí pedcházely

a co možno íci ve prospch vdy je jen to, že vý-

hradn v tomto odvtví se theorie a prakse vyvíjely

soubžn, konajíce si navzájem dobré služby. Ne-

byla to theorie taskavin, která vedla k vynalezení

dlového prachu: užívání prachu bylo známo již sta-

letí ped tím, než bylo psobeni plyn v dlovém
jícnu podrobeno vdeckému zkoumáni. Mohli by-

chom hromaditi píklady a uvésti ješt slavné hutni-

cké procesy, slitiny a vlastnosti, jakých nabývají pi-

dáním velice malých množství jistých kov, nebo

metalloid, nedávné pokroky elektrického osvtlo-

vání, a i pedpovídání poasí, které opravdu zaslu-

huje býti prohlašováno za »nevdecké« v dob, kdy
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bylo poprvé konáno výborným p o zorova teleni léta-

vic Mathieu dc la Dr<3me, neb námoníkem »old
Jackem« Fritzroyem. .

Zajisté, že je jistý poet pípad, kde bud objev,

neb vynález byly pouhým užitím vdeckého zákona;
na p. objevení planety Neptuna, Ale v obrovské
vtšin pípad objev nebo vynález je uinn cestou
nevdeckou,' padá. mnohem vle do oboru umní —

-

jež pedcházelo ped védou, jak to dobe ukázal
Helmhollz v jedné ze svých lidových pednášek; a
až když je vynález hotov, dbstavuje se vda, aby jej

vyložila. Pirozen, že každý vynález tží z pedcho-
zích výboj a vyzkoušených method vdy. Ve vt-
šin pípad však pedejde známé, skoí do neznáma
a oteve vdeckému šetení celý nový obor bádání,

Tato vlastnost vynálezu, že rozšiuje rozsah lidských

vdomostí, místo alby se spoQtójU s využitím známých
zákon, iní jej totožná* vzhledem k rozumovému
pochodu s objevem a z toho plyne, že lidé pomal!
ve vynalézání jsou také pomalí v objevování.

Ve vtšin pípad, tebaže je vynálezce inspiro-

ván povšechným stavem vdy v daném okamžiku,
vychází jen z malého potu dobe zjištných fakt.

Vdecká fakta, o nž se opírali vynálezci parního

stroje, nebo telegrafu, nebo íonografu, byla neoby-
ejné elementární. Proto mžeme tvrditi, že naše
dnešní znalosti nám staí, aby se rozešil kterýkoliv

z velkých problém jsoucích na denním 'poádku:
motoru bez voní páry, shromažování energie, pe-
nosu síly, létacích stroj. Nejsouli tyto problémy do-

rud rozešeny*), je toho jedinou píinou nedostatek

vynalézavostí, malý poet vzdlaných lidí, kteí jsou

jí- nadáni, a souasný rozkol vdy a prmyslu.
Na jedné stran máme muže nadané vynalézavými

schopnostmi, kteí však nemají ani potebného v-

*j PoneHváim "lyio ádlky jak tyly nsipámy v r. 1853. Všech-

ny tyto problémy byly jii usíeutefeažny.



~ in -'

deekého vzdlání, ani prostedk ke konání dlouhá
léta trvajících pokus. A na druhé stran máme
vzdlané muže, ádn k pokusm vyzbrojené, kteí
vsattt násllledfkean své píliš abstraktní, scholastické' a
píliš knižní výchovy a následkem prostedí, v nmž
žijí, jsttu zbanreoí veSke-réiuo vynalézavého dmyslu-*)'
A nechci ani mluviti o systému patentování Vyná-
lez, který dlí a tíští úsilí, místo aby je sluoval.
Vzmach genia, který charakterisoval dlníky na

úsvit moderního prmyslového období,; schází na-
ším uencm z- povolání. A bude tomu tak i nadále,

pokud zstanou cizí svtu, životu, uprosted svých
zaprášených svazk; dokud se sami nestanou dl-
níky, pracujícími uprosted ostatních dlník v záí
vysoké pece, u továrního kotle, u soustruhu mecha-
nikova; dokud se nestanou námoníky, albty žili na
moi mezi plavci, nebo rybái na rybáské lodi, drvo-

štpy v lese, rolníky orajícími svoji brázdu.

Od njakého asu nepestávají naši umletí kri-

tikové, jako Ruskin a jeho Škola, nám opakovati, že
nemžeme doufati v obrození umní, dokavade m-
kodllná emesla zstanou tím, ím jsou. Ukázali.nám
jak ecké a stedovké umní vzniklo z emesla a

jedno dávalo látku druhému, A rovnž tak má se to-

mu vzhledem k emeslu a vd; jejích rozluka je

vede k úpadku. Co se týe velkých inspirací, o.nichž

na neštstí se tak asto v poslední dob zapomíná
mluviti ve vtšin rozhovor o umní 'a které rovnž
chybí v oboru vdy — možno jích oekávati než od

lidstva, které rozláme své dnešní etzy a pouta a

nechá se vésti vyššími zásadami solidarity a odstraní

dnešní dualitu mezi mravním smyslem a filosofií.

Samozejm, že . všichni nemohou stejné chutnati

') To/léž pozorování lze jvwésti co se týe 80cio4&26, avJa-

JtS n&rooibospodáH. Jak velká- vítJina je terih, i niesti secía-

isty, kteí studuj i knihy a systémy, míst niby stadotvaK sku-
tenosti a. -hospodáský žvot národ?
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radost vdeckých bádáni. Rozmanitost náklonností
je taková, že jedni- naleznou více radostí ve véd,
druzi v umní a jiní opt v nkterém z etných obo-
r výroby statk. Ale a již dá pednost tomu í o-

nomú zamstnáni, každý bude tím užitenjší, ím
vtšího se mú dostane vdeckého vzdlání. A at je

to kdokoliv — vdec nebo umlec, fysik nebo chi-

rurg, chemik nebo sociolog, djepisec nebo básník —
získá, ztráví-li ást svého života bud v díln, neb pi
hospodáství — anebo ješt lépe v díln i na statku.

Styk s pracujícím lidstvem a zadostiuinní, plynoucí
z vdomí, že i on zhostil se svých povinností nepri-

vilegovaného výrobce sociálního bohatství, bude jak
pro uence, tak pro umlce vzmachem k novému ži-

votu, vzrstem tvrího genia.

O lépe by djepisec a sociolog pochopili lidstvo,

kdyby je znalí nejen z knihy, ne v malém potu jeho

pedstavitel, nýbrž v jeho celku, když by jej vidli

v jeho denním život, jeho denní prácí, v jeho kaž-
dodenním zamstnání! Jak byla by si vda lékaská
jistjší v hygien a poítala by mén na svoje re-

cepty, kdyby mladí lékai bylí ošetovateli nemoc-
ných a kdyby ošetovatelkám a ošetovatelm -ne-

mocných se dostalo vzdlání léka naší dobyl O
vycífoval by básník lépe krásy pírody, o byla by
jeho znalost lidského srdce hlubší, kdyby, sám jsa

rolníkem, pozoroval východ slunce uprosted vzd-
lavatel pdy, kdyby bojoval proti boui po boku
plavc, kdyby poznal poesií práce a odpoinku, bo-

lestí a1 radost zápasu a vítzství 1 1 »Greif nur
hinein in's vqlle Menschenlebe nl«, pravil

Goethe. »E i n jeder lebs — nlcht vielen
i s t 's bekannt,* Jak málo však básník sleduje jeho

radul

Tak zvaná »dlba prác.e« zrodila se za režimu,

který odsuzoval masu dlník tžce pracovati po.

celé dlouhé dny a po celý jejích život na témže
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druhu nudné práce. Uvážíme-li však, jak neetní
jsou opravdoví výrobci statk v naší dnešní spole-
ností a jak je výrobky jejich práce mrháno, jsme nu-
ceni uznati, že Franklin ml pravdu, když ekl, .že

by postailo pt hodin práce denn, aby každému
lenu civílisovaného národa bylo zajištno životní

pohodlí, které je dnes dosažitelno jen malému potu
jedinc, kdyby se všichni zúastnili výrobní práce.

Od doby, v níž žil Franklin jsjrne však pokroili ku
pedu a nkteré z tch pokrok v tom odvtví vý-
roby, které dosud zstávalo co nejvíce pozadu •

—

zemdlství totiž — byly popsány na pedchozích
stranách. A i v tomto odvtví mže býti produkti-

vita práce znan zvtšena a práce sama státi se

6nadnou a píjemnou.

Nuže, kdyby každý bral podlí na výrob a kdyby
tato výroba byla socíalisována, jak by nám nazna-

ilo národní hospodáství, kdyby blylo jeho cílem u-

spakcjjení stalte rostoucích poteb všech'— tu zbývala

by každému více jak polovina pracovního dne, aby
se mohl vnovati umní, vd, nebo kterékoli jemu
milé zábav. A jeho práce v oboru vdy neb umní
byla by tím prospšnjší, když by druhou polovinu

dne vnoval výrob — když by umni a véda byly

pstovány více ze záliby a ne ze ziskuchtivostí. Mi-
mo to spolenost organisovaná na této zásad, v níž

všichni lenové by brali úast na výrob, byla by
dosti bohatá, aby rozhodla, že každý, po dosažení

jistého vku — eknme tyiceti neb padesáti let—
má býti zbaven morální povinnosti pímo se zúast-

niti konání nezbytné rukodílné práce, aby se zcela

mohl vnovati vdeckému bádání, Umleckým prá-

em, neb jinému zamstnání. Tak by bylo zplna za-

jištno volné bádání v nových oborech umní a

vdy, volné tvoení, volný rozvoj každého jednot-

livce. A takováto spolenost neznala by bídy upro-
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sted bohatství". Neznala by dvojakostí svdomí, pro*

nikajlcí náš život a ochromující každé šlechetné .li-

šili. Nabylo by volného vzletu k nejvyšSím oblastem
pokroku srovnatelného s lidskou pirozeností.



fcAJlTOLA DEVÁTÁ.

Závr.

tenái, kteí sledovali trpliv akta, nahroma-
dná v této knize a zvlášt ti, kteí dobe o nich u-

važovalí, jist si uvdomí nesmírnou moc, jaké b-
hem plstoletí nabyl lovk nad pírodními silami

Srovnávajíce v této knize udané výtené výsledky,

jichž v jednotlivých pípadech bylo dosaženo, se

souasným .statvem výnoiby, jist si nkteí, ja|k

doufám, položí otázku, která, douf ejmež, bude za

krátko hlavním pedmtem vdecké politické eko-
nomie: Jsou prostedky, jichž se dnes používá k u-

kojeni lidských poteb, za souasné soustavy trvalé

dlby itkon a výroby opravdu hospodárné?
Vedou skuten k úspoe lidských sil? Nejsou spíše

neblahými pežitky minula hroužíclho se v temnoty,

nevdomost a útlak a jež nikdy nemlo na zete'!

hospodáskou a sociální cenu lidské bytosti?

V oboru zemdlství možno bráti za dokázáno, že

kdyby malá ást asu, vnovaná dnes u každého ná-

roda neb v každém kraji hospodáství, byla vyhra-

zena trvalému zlepšení pdy, které by bylo dobe
promyšleno a sociáln provedeno, tu by pracovní

doba,, které by po té bylo teba k pstování obílí,

potebného k obživ jedné rodiny o prmrn pti
osobách, nedosahovala ani trnáct dní do roka, A
možno míti za jisto, že -práce tato nebyla by strast-

nou námahou starovkých otrok; naopak byla bv

to práce pimená tlesným sílám každého zdra-

vého muže a každé ženy.

18-
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Na druhé stran bylo pak dokázáno, že kdyby se

postupovalo methodarai intensivního zelináství

—

ásten pod sklem —mohlo by býti sklízeno tolik

zeleniny a ovoce, že by lidé bylí zaopateni hojnou

rostlinnou strannou a hojností ovoce. Stailo by, aby
tomuiío hospodaená byl vMovámi volný as, kterého
každý používá rád k práci na volném vzduchu, když
byl valnou ást dne zlrávil v továrn, v dole, nebo
v pracovn — ovšem pod tou podmínkou, že by pro-

dukce výživných plodin nebyla prací osamlého je-

dince, ale soustedným a kombinovaným výkonem
lidských skupin.

Rovnž bylo dokázáno, a kdož pejí se o tom saimí

pesvditi, mohou tak uiniti velice snadno, když
spoítají, kolík práce slkluteón stály stavby dlnic-

kých domk provedeme jednotlivci a mstskými ra-

dami — že pí •vhodné otrganisací by staila práce
jediného lovka po. dvacet až dvacet tyi m3Íce...

aby navždy zajistila 5kmaé rodin byt axéyo domek
opatený veškerým pohodlím, jakého vyžaduje zdra-

votnictví a moderní vkus.
A konen bylo spolehlivým pokusem zjištno, že

pijetím výchovných method, které jsou již delší oas

hlásány a na nkterých místech ásten použity,

je snadnou vcí dáti dítti prmrné inteligence,

ješt díve než dosáhne trnáctého nebo patnáctého
roku, .povšechnou znalost pírody a 'lidských spole-
ností, seznámiti jeho ducha se zdravými methodami
vdeckého bádání a technické práce a vkoeniti v
jeho srdce hluboký cit lidské solidarity a spravedl-

ností. A bhem ty neb p&li másleidluíících let je

neobyejn lehko dáti mladým lidem rozumovou v-
deckou znalost pírodních zákon, zárove s theore-

iickou a praktickou znalostí technických me-thod,

které umožují lovku ukojiti svoje hmotné pote-
by- Daielka jsouc toho, aby stáíia nfile neiž »speciali-

sovaní« mladí lidé vyrábní našimi universitami,

úplná, dokonalá lidská bytost, umjící používati
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svého mozku s. svých rukou, naopak je pedí ve

všech smrech, .zvlášt co se týe iniciativy a vyna-

lézavosti v oboru vdy a techniky.

Dkaz všeho toho byl proveden, Je v tom vymo-

ženost doby, v níž žijeme — vymoženost dosažená

vzdor nesetným pekážkám -stavícím se 'vády v ce-

stu každému iniciativnímu, z vlastního popudu jed-

najícímu lovku. Byla dosažena nevzdlanými rol-

níky, z jichž rukou hltiaivé státy, majetníci pdy a

pekupníci vydírají ovoce jejich práce, díve ješt

než uzrálo. Byla uskutenna také skromnými vy-

chovateli, kteí tiak asto klesají pod pstí církve,

státu, obchodní konkurence, duševní netenosti a

pedsudku, ,

A nyní, jjalký je pi tohto vymoženostech skute-
ný stav vcí?
Devt desetin veškerého obyvatelstva zemí, které

ve velkém vyvážejí svoje obilniny, jako Rusko a

polovina tch zemí jako jje Francie, které žiji -z plote
sklízených v zemí samé, 'jsou zamstnány vzdlává-
ním zem; a vtšina z nich pracuje ješt zpsobem
starovkých otrok, uspokojujíc se s 'hubenou sklizní

s pdy, kterou, zrovna jako svoje hospodáské stroje,

nemohou více zlepšiti, nebo dan
:
nájemné a lichva

je udržují pokud možno na samém pokrají bídy- A
tak.' v devaitemácitém století obyvatelstvo celých

kraj oe týmž pluhem, jakým orali jejich pedci ve
starovku a žije v téže nejistot zítka,.v téže ne-

možnosti osci toho nejmenšího vzdlání- A když
tito sedláci se dožadují svého kusu chleba, je jím jíti

se svými dtmi a ženami proti 'bodákm svých vlast-

ních syn, zrovna tak, jak inívali to jejich otcové
ped sta Jety.

V zemích, kde se prmysl již vyvinul a kde ho-
spodáské stroje a hnojiva jsou všem dosažitelný,

staily by dva neb i jeden msíc práce, aby pro
celou a-odittu byla zajištna bohatá a rozmatótá stra-

va rpstltninái í živoišná. Avšak výzkumy EngeQia v
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Berlín a všech jeho následovník nám ukázaly, že

dlnická rodina musí vydati dobrou polovinu svého

celoroního výdlku, to jest dáti Šest mstc práce

neb více, alby si opatila svoji potravu, A jakou

potravu-! Což netvoí chleb a škvarky hlavní ást
výživy více jak poloviny anglických dtí?
Msíc práce do roka by úpln postail, aby dlní-

kovi zajistil izdiravý byt. Musí však idáti 25 až 40%
svého celoroního výdíkíu, to jest každoron ovo-

ce svojí tí až ptimsíní- práce, aby ml byt, který

ve vtšin pípad je nezdravý a píliš tsný, A
tento- píbytek nikdy nebude jeho vlastnictvím, a-
kioili sá dlník -mže bytí jíst, že ve vku tyiceti
pti í padesátí let bude vyhnán z továrny, pon-
vadž práce, kterou uvykl si dlati bude v té dob
konána strojem, nebo svena dtem:

Víme, že dít by mlo býti obeznámeno s pírod-
ními silami, které mu bude jednoho dne zužitkovati,

že má býti pipraveno, aby pozdji mohlo sledovati

pokroky vdy a techniky, že má studovati vdy a

nauiti se njakému emeslu- To uznává každý; co
však dláme? Jakmile je dítti deset neb jedenáct

let, pošleme je dol tlaiti vozík, nebo opií rychlo-

stí navazovati zpetrhané nit na tkalcovském me-
chanickém stavu. Jakmile dosáhne dve 13 neb 14

lat, pošle se — ješt dcko — do práce jako »žena*.

na tkalcovském stavu, nebo péci se do pehíátého
a otráveného ovzduší dílny pro úpravu tkaniv v to-

várn na bavlnné zboží, anebo i otráviti se do vra-
žedných komor nkteré hrníské dílny. Co se týe
dtí, které mají pomrn ídké štstí, že se jím do-

stane trochu lepšího vzdlání, niSíme jejich inteli-

gencí zbyteným petžováním, vdom .zbavujeme
je možnosti, aby samy se staly výrobci; a výchov-
ným systémem, jehož cíilem je »zisk« a prostedkem
sspeciaflísace*, prost ubíjíme uitelky, které béou
vážn povinnosti svéh© zamstnání. V Jakých to
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záplavách zbytenéhs utrpení tonou všechny tak

zvané civilizované zem?
Když vrhneme pohled -zpt na uplynulá staletí a

spatíme tam tatáž utrpení, mžeine íci, že tehdy
sroad byla nevyhnutelná následkem nevdomosti,
která vládla v této dob, a následkem slabé výkon-
nosti prmyslu a zemdlství. Ayšak lidský genius,

pobízený naší moderní Tenaissánií, ukázal jíž nové
cesty, jimiž teba se bráti, \

Po tisíciletí bylo opatování potravin tíživým be-
menem, ba mohli bychom íci kletbou lidstva- Není
všaik jíž nutno, aby tomu tak bylo- Když si sami

mžeme pipraviti pdu a rzným kulturám rostlin

dáti teplotu, a vlhkost jaké je jim teba, tu vidíme,

že k získání potravy pro jednu rodinu, za podmínek
racionelního hospodaení, je teba tak málo práce,

že možno ji považovati .za pouhé vyražení, odpoi-
nek po ostatních nutných praceoh. Navrate se k
pd a pracujte pospolu s našimi sousedy, místo aby
se stavli vysoké zdi, které by vás ukiývaly ped
jejich pohledy; zužitttvufte emu nás zkušenost již

nauila a na pomoc si pozvete vdu a technický

vynález, jež vaší výzvy nikdy neoslyŠi, vizte, co do-

vedly udlati pro válku — a budete udiveni nad
lehkostí, s jakou dobydete ze zem hojnou a rozma-
nitou potravu. Budete obdivovati množství dklad-
ných vdomostí, jichž nabudou dtí po vašem boku,
rychlý rozvoj jejich inteligence a snadnost s jakou

pochopí zákony živé i neživé pírody.
Zbudujte továrnu a dílnu v blízkosti svých polí a

zahrad a pracujte tam. Ne Ovšem ty veliké závody,
v .nichž se spracovávají ohromné spousty kov a jež

jsou umístny lépe na uritých místech pírodou
Oznaených, ale ony nesetné rozmanité ' dílny a

továrny, které jsou potebný k ukojení nekonen
rozmanitých poteb civilisovaného lovka; n ony
továrny, kde by se drti podobaly dtem' v ovzduší
prmyslového peflda., ale továrny vzdušné' a zdrs.-
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vofcnicky zaízené a následkem toho úsporné, kde
lidský život má vtší ce-nu .než stroj a neobyejn
veliké zisky, -závody, jichž nkolik ídkých píklad
je možno jíž tu a tam nalézti, Snažte se, aby vaše

továrny a vaše dílny nebyly již místy prokletými,

lkám mužové, ženy a dti vstupují jen proto, že jsou

tam hnány hladem; nech jsou to však rozumn za-

ízené pmcovny, -kam bude lovk váben ipáním
nalézti tam prácí, která by jnu vyhovovala a kde
pomocí motoru a stroje vnoval by se práci, která

by nejlépe odpovídala jeho náklonnostem.
Budujte tyto továrny a dílny ne proto-, abyste vy-

dlávali tím, že byste prodávali africkým otrokm
ldaníny zhotovené z odpadk vlny, nebo vcí zby-
tené, ba i škodlivé, ale proto, albyste ukojili po-

teby milion Evropan- A zase budete udivení, a'ž

uzíte s jakou lehkostí a rychlostí budou ukojeny
vaše poteby, co se týe odvu a tisíce pepycho-
vých pedmt, byla-lí by ijen výroba ©rganísována
laik, aby ukojovala skutené poteby a ne aby uko-
jovála akcionáe velkými dividendami, nebo aby byl
lit zlatý proud zlatia do Ikiapes »obchodnlch machr*
a správních rad spoleností. Brzo budete se sami
zajímati o tuto prácí a budete míti píležitost obdi-

vovati u sivých dtí velou touhu po poznání pírody
a- jejích sil, jejich zájem o strof a jejích bh, rychlý
rozvoj jejich vynalézavého genia, ,

Tukovou je budoucnost — již dnes možná, jíž dnes
uskutenitelná ; a takovou je pítomnost -— jíž k
zániku odsouzená, A obrátiti se zády k této pítom-
nosti a kráeti vstíc této budoucností, -nebo alespo
uiniti prve kroky v tomto smru-, tomu nám neza-
bcafiuje »úpadek vdy«, ale pedevším naše vlastní

kíkothost — lalkotnost lovka, který zabil slepici

nesoucí zlatá vajíka — a pak je to naše 1 duševní
lenost — tato intelektuelní zbablost, kterou minu-
lost byla tak peliv pstovala.
Po staletí vda a to, co se zove praktickou mou*
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drostí, fikaly lovku: »Jest dobe býti bohatým,
mocí ukojííi alespo svoje hmotné poteby; avšak
jediný prostedek >k obohacení se je vycviiti svého
ducha' fa svoje schtapnosíí,- moci donutí druhé lidi —
otroky, robotmáky nebo námezdní dlníky— aby vy-

rábli pro vás bohatství. Nenf volby; Budto musíte
zstati v adách sedlák a emeslník, kteí — at

jim ekonomové a moralisté slibují pro budoucnost
cokoli — jsou pro tu chvíli odsouzeni trpti Had po
líiaždé špatné sklizni nebo bhem svých! stávek, a
býti zastelen vlastními syny v den, 'kdy ztratíte

trplívcist. Nebo musíte cviiti svoje schopnosti tak,

byste mohl býti vojenským poruíkem dav nebo
byt pijat co jedno z koleek vládního mechanismu
státu, anebo se stal správcem i dozorcem lidi v ob-

chod neb v prmyslu «• Po staletí nebylo jíme volby

a lidé se ídili dle této rady, aniž 'by na této cest
nalézali štstí pro sebe, neb pro svoje dti, neb .pro

ty, o kterých tvrdili, že chrání je ped, horšími po-

hromami.

Moderní vda vsak otevírá pemýšlejícím lidem

jiné východisko. íká jím. že aby se stalí bohatými,
není jím teba rváti chléb druhým z úst, ale že by
byla rozumjším ešením taktová spolenost, v níž

lidé', díky práci jejich rukou a jejích rozumu, a za
pomoci stroj jíž vynalezených' ia tch, které budou
vynalezeny v budoucnu, sami by byli tvrci všeho
miolžnéfoo1 bohatství, 'Bute zcela ijibíS., iže idá-li se
výroba takovýmto smrem, nezstane technika ani

vda nikterak pozadu.. Vedeny jsouce pozorováním,
rozborem a pokusem, vyhoví všem možným žádo-
stem. im dále tím více budou zmenšovati as po-
tebný k výrob statk, tak aby k'»ždému -zbývalo

tolik' volného asu, jak jen by si mohl páti. Zajisté,

že nemohou zaruiti štstí, nebof štstí závisí zrov-

na tak, ne-Ji více, od íedínce samého, jako od pro-
stedí, v nmž žije- Zajišují však alespo takové
štstí, faké možno nalézti v plném a- rozmanitém
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pstcrviáni ívých rozliných scfocpností, v . prácí,

která nemusí se státi nadprací, a v pocitu, že

vlastní Štstí nezaikfládáme na bíd druhých,
ToE jsou obzory, které práv provedené šetení

otevírá nepedpojatému duchu.



DODATKY.

A. — Britské investice za hranicemi.

Dležitá otázka pro množství britského kapitálu,

investovaného v koloniích a v jiných zemích, získá

la si teprve zcela nedávno zasloužené pozornosti.

Pro posledních- dieset lei možno male-zti v »Repoirts

of the Commíissioner oí Mlamid ReVenue* poznámku
o dchodu z britského kapitálu, investovaného v
pjkách cizm státm a municipalitám a železni-
ním spolenostem; ale píjmy tyto byly ješt udány
neúplné. Následkem toho provedl p. George Paish
v r. 1909 a 1911 pokus uriti tyto cifry s- vtší pes-
ností ve dvou pracech, tených ped Statistickou

rpolencsrtí.

P. Paish založil svoje výzkumy na dani z píjm,
dopluje tyto údaje zvláštními výzkumy o soukro-
íuých investicích, které se nejeví v píjmech z dan
z píjmu. Nedoslal se ješt ke konci své prácej ale

celkem odhaduje, že roní píjem této zem z roz-

liných pramen ze zahranií dosahuje ron korun
7.200,000,000.

B. — Francouzský dovoz.

Francie dosud dováží asi desátý díl spotebova-
ného obílí. Jak však uvidíme v následující kapitole,

jsou pokroky v zemdlství od njakého asu tak
rychlé, že nehled ani k Alžíru, bude Francie brzo
míti pebytek obilí. Dováží víno, ale skoro rovnž
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; ' ""*
;

;
1879 mí
metrických tun

Litina . 1,906 260 10,369.000

polovýrobky a výrobky z

železa a ocelí 489.000 11,750,000

dovoz železa a oceli 757,700 881.300

vývoz, železa a oceli 546.900 5,080,600

úhrnná domácí spoteba litiny

železa a oceli 2,117,080 8,278.800

spoteba na hlavu kg 52 kg 203
výroba na hlavu 'kg 46 kg 135

Od r. 1894 nastal v železáském prmyslu znaný
rozvoj, takže výroba surového železa, dosáhla výše
12,644.500 metr. tun v r. 1909 (14,793,600 v r. 1910)

a polovýrobk a výrobk z železa a ocelí 14,186,900'

tun. Export surového železa, který se odhadoval na
28,680.000 K v r. 1903 se v sedmí letech zdvojnk-
sobil, dosáhnuv 54,000,000 K v r. 1910.

E, Strojnictví v Nmecku.

Rozvoj strojnictví ukazuje ze všeho nejlépe vzrst
výrobní moci Nmecka. Vr. 1879 bylo v Pru6ku
napoítáno 29.985 stabilních stroj (887.780 HP),
5442 lokomotiv, a lokomobíl (47,100 HP) a 623 lod-

ních stroj (50,310 HP), ~ Celkem: 35.969 stroj
(985,190 HP),
Za patnácte let stoupla tato ísla následovn:

57.224 stab. stroj (2,172,500 HP), 14.425 pohybli-
vých stroj (147.130 HP) a 1726 lbdn, stroj (219.770

HP). Celkem: 73.375 stroj (2,539.150 HP), .

Tentýž pokrok možno konstatovati v Bavorsku.
V r, 1879 2.411 stabilních stroj (70,680 HP), 892

LoktanKxtiv a lokomoM (5520 HP) a 98 ledních stro-

j (2860 HP). Úhrnem: 3401 stroj (79,060 HP). V r.

1889 bylo tam 3819 pevných stroj (124,680 HP),
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Ž021 Lokomotiv a. loikoroobll (i3.730 HP) a lodnfdl

(4370 HP}. Celkem: 5.868 stoj (142-780 flp),

Prof. Lexís odhaduje úhrnný poet stroj -v íši

nmecké r, 1879 na 65,170 (4,510.640 HP). V r. 1892
inila celková síta stroj 7,200.000 HP, které byly
takto rozdleny: 2,500.000 na stab. stroje, 4,200.000

na stroje pohyblivé a 500,000 pro stroje námoní
(SchinoUer's Jahrbuch, XIX, I, str. 275.)

Ježte lépe možno sledovati rychlé pokroky ve vý-

rob stroj v Nmecku z následující tabulky, která
ukazuje vzrst nmeckého vývozu:

1890 1895. 1907
k Ota a

Stroje a souásti ,

^
strojové 58,800.000 77,160.000 419,580.000

šicf stroje a sou-

ástí šíc. stroj 7,560,000 19.320.000 28,860-000

lokomotivy a lo-

komobíly • 6,720.000 10,080/(00 43,680.000

Po tech letech
.
pozdji dosáhla prvn jmenovaná

položka 600 mil. korun a vývoz bicykl, motorových
voz a automobil a jich ástí se odhadoval na
45,696.000 K,

Známo je), že množství nmeckých Sicích stroj
automobilových, brzd a znaný poet toidisíjof vni-

klo až do Anglie; nmecké nástroje jsou dokonce
oteven v anglických dílech doporuovány.

F. Bavlnáský prmysl v Nmecku,

Dr. G, Schulze-Gaewernitz ve své výborné knize

o bavlnáském prmyslu v Anglii upozoruje na to,

že Nmecko' ve svém bavlnáském prmyslu neo-
stíhlo dosud vysoké úrovn technického rozvoje,, s

jakým setkáváme se v. Anglii; ukazuje vlak také na
nejnovji uskutenné pokroky. Výrobní cena metru



obyejné bavlnné látky, pes nízké mzdy a dlou-

hou pracovní dobu zstává dosud v Nmecku vyšší,

než v Anglii, jak možno vidti z doleji pipojené ta-

bulky. Pedpokládaje uritou jakost obyejné bavl-

nné látky pro olb^em, uvádí (str, 151) autor ná-

sledující ísla:

Anglie Noniackio

Poet pracovních hodin 9 12

prmrná týdenní mzda dlníka 19,50 K 12,90 K
metr látky utkaných dlníkem

za týden 645 m 426 m
výrobní cena metru ' 3,1 hal,' 3,4 hal.

Poznamenává však též, že u všech druh tišt-

ných, kde fantasie, barvy a vynalézavost hrají hlav-

ní roli, má nmecký maloprmysl úpl-
nou pevahu,
V pádelnictví naopak zase je Anglie na prvém

misfti, jak dokazuje následující tabulka, udávající

poet dlník na tisíc veten v rzných zemích;

Bomfoay ' 25 dlník na tisíc veten
13

9,5

7.5

20
8 aiž

7
3

Itálie

Elsasko ....
Mylhúzy (v EJsasku)

Nmecko (1861) ,

Nmeidkio (1881) -

.

Anglie (1837) . ,

Anglie '(1887) . ,

(Bhem posledních -dvaceti let došlo k znaným
zlepšením- »Imdie udliala od <r. 1884 neobyejné
pokroky* poznamenává Schulze-Gaeweainitz a je

nepochybno, iže rovnž Nmecko od poslední an-

kety zmenšilo- poet Jhxík pipadajících na tisíc

veten«, Z (velmi etného materiálu, íoterý mám k
disposici, shromáždil jsem následující ísla, která se

však vztahují jen na pední prádelny, -z -technického

hlediska velmi dokonalé:
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Švýcary . . . 6,2 dlníka
Mylhúzy . . 5.8 »

BaJdensko a Wrtejnbersko . . .- , 6.2 -»

.

Bavorsko .,..,-.... 6,8 »

Sasko {znamenití a zcela nové prádelny) 7.2 »

Vogesy, Francie (staré prádelny) , . 8.9 »

Rusiko • . . . , 16.6 »

íslo píze ve všech 'tchto pípadech bylo pr-
mrn mezí 20 a 30,

Pokroky, jichž bíylo1 dosaženo v Augsburku v letech
1875 až 1891 fsou patrný z následující tabulky:

1875 1891

Prodtótóce píze na jedno veteno 14.8 kg 16,3 kg
íslo píze -,..-... 34 34
Produkce bavlny na 1. veteno - 17.8 » 19,5 »

Poet dlník na tisíc veten . . 9.7 » 7.8 »

Poet pracovních hodin- v týdnu . 72 66
Mzdy byly všude zvýšeny-
Rozumí se, že o té doby, co Sohulze-Gaewertnítz

psal tyto ádky,' bylo dosaženo nových a velmi zá-

važných pokroíki. Co vývozce Ibia-vlnné píze a
tlcaniv jde tNmekto rychle ku pedu. -Tak v r, 1903

vyváželo za1 39 mil- K bavlnné píze a zai 362 mii1

, 'K

tkanin. Pro rok' 1910 udává »Statístisches
J aheb-u-c h'« pro 1911 toto íslo na 42 milion K,
resp, 4338 mil, K.

G; Dlní a textilní prmysl v Rakousku,

Abychom si uiinilí pedistarvu o rozvoji prmyslu
v -Riaikouslkti-Uhersku, srilaií uvésti pokroky prmysl
tžaiskýcih' a soua^ situací prmyslu textilního,

•N,ábtóuijíící tabulka udává hodnotu uhlí a želez-

ných rud) ron vytžených;
1880 1890 1910

UMí -. .. . 38,664-000 608,088000 1 „391,400.000

Hndé uhlí 28,351200 552,792-000 1„361,160.000

Sur- železo 41,976.000 445,010.000 1„184,808.000
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iDovoz surové bavtlny do Rakouska-Uherska do-

sáhl) v t. 1907 úctyhodné íslice 289.2S1.60O K. Do-
voiz stir, vlny i& píze dostoupil 145,214-400 K; h'etf-

vábí 37,728,000 K. Kdežto vývoz lnného zibitéí obná-

šel 75,743,800 K.

Dle oficielní »S t a- 1 i

s

í

í

s c h e s Jafarbuc h« z
r. 1911 bylo v roku 1902 v Rakousku-Uhersku již

1,406,855 /prftmysíových závod, zaffisfaávatfcíoh

4,049,320 -dlník ta nUají-cích stroje o úhrnné sffe

1,787.900' koských sil. Sám textilní prwiysl ml
257,500 HP (v r. 1890 toliko 113.280),

Maíoprmysl zejm pevládal, ježto zamstnával
2,066,120 dlník, tedy skoro poíovirau, ve 901,202

závodech majících po 1 až 20 dlnících' a 443,235

dlník v 10,661 stedních (závodech (od"2.1 do 100

dliníki). Zatím však se objevil v laekiterýdi odvt-
vích též vea&otptrmysl, taklže <v r. 1908 ml. 1,063-7^0

dlník pr«ou|Scfch; ve 3021 návodech, z nichž každý
mel víee jak <100 dlník. Nad to -bylo 105 závod,
z michlž každý *nl více íak 1009 dlékik (115 závo-

d se 179.876 dlníky v r. 1910).'

(V Uhrách íltalo prmyslové obyvatelstvo v roku
1902 1,127430 dlník (34.16© v textilním a 74.000

v druhém prmyslu^-. V -r- 19M> dosáhl vývoz všech
textilních výrobk sumy 168,972.000 K.

H. — Bavlnáský prmysl v Indii,

Z pedu vyslovené myšlenky o .pimyskívém ro*
mojí. Indie mohou býti potvnzeny etnými dkazy-
Jeden z nich, pocházející -z autorísováného pramene,
mWfoíhjuje! obizvláštiní pozorností, V lánku o pokro-
cích bavlnáského prmyslu v Indií v as. Textil e
R e c o rd e ar

:(15, íjna 1888) se praví:

»Není nikoho ,"mezi osobami, které mají co dlati
s bavlnáským prmyslem, kdo by nevdl o rapid-
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tržité prácí jsou tak vyerpáni, -že pracují jem me-
chanicky, na poío spíce,

»Tio. íjsou zaraniiícující fakt a,« koní ofíciedirií sprá-

va, fltiterá isvctí o hluboké bíd na jedné stran a

o ukrutné chamtivosti na stiian díruhe. Bylo by vsak
naprosto riesprávno z toho -uzavírati, že indické, vý-
robny mohou konkurovati s anglickými jen (když bu-
dou nadále provádti toto strašné vykoisování lid-

ské práce, jehož jsme dnes svdky. Od r. 1840 do
1848 poskytovaly anglické továrny naprosto tentýž

obraz surové lakoty- Doufejme,- že nadejde as, 'kdy

indití dlníci nauí se dáti uzdu této kapitalistické

íafltotaofsti; a továrny v Botnbay nebudou proto v ne-,

snadnjší -situací v zápasu o 'trhy s továrnami brit-

skými. Daita vztahující se k -souasnému vzrstu tex-

tilního prmyslu v Indií v textu uvedená potvrzují

úpln to, co jsem pedvídal ped dvaeetípti lety.

Co se týe životních podmínek indického dlnictva
v prádelnách, jsou stále 'hrozné, i

I, — Bavlnáský prmysl ve Spojených Státech,

(Ped nkolika roky získal si americký bavlnáský
prmysl pozorností manchesterských továrník a
máme nyní dv vekni zjagímatvá díla, napsaná lid-

mi, kteí šli 'Zvlášt do Ameriky, aby studc-vaiK

rychlý vzrst v pádelníctví a tkalcovství,
"

Jsou to díla T, M. Younga, The american
cotton Industry iai T, M, Uttley, Cotton
Spimning and M a mi uifac tury ín the Uni-
ted States (1905),

Tyto dv studie potvrzují pln to, co bylo eeno
v textu této knihy o rapídhím vzrstu v americkém
prmyslu vbec a zvlášt v rozvoji velmi jemných
stroj na tkaní bavlnys Ve své pedmluv ke knize

p- Younga praví p, Hehn:
Výsledky tohoto studia možno ne neprávem na-



— 293 —

zvatí náhlým zjevením pro Lancashire . Bylo ovšem
již známo -nkolika lidem na "této stran oceánu, že

jsou široké rozdíly . mezi methodami a OTgamis&cí ame-

rických a anglických' prádelen. Ale teprve v posled-

ních, tech nho tyech letech vyrostlo mezi námi
podezení, že naši konkurenti ve Spojených Státech

kráejí rychleji než my, Angliané, po cest ekono-

mické výroby.
Nejdležitjší rotzdíl mezí britskými a americkými

níethodami byl, dle mínní p. Hehna, v »extensiv-

Younga nenechává nás v pochybnostech, že .použití

tohoto sfcarvu »podstatn redukuje výrobní cenu a. zá-

rove zvyšuje mzdu tkalce, protože jest mu možno
obsluhovati více stav« {str, 15). Krom toho doví-

dáme se z poznámek! p. Helmových, že bží nyní
ve Spojených Státech 85,000 automatických stav
a že apoptávka po tkalcích jest vtší než ped tím«

(stí, 16).

V jedné tkalllcovn na Rhode Islandu vyžaduje 743

obyejných stav -100 tkalc, kdežto 2000 Northrcp-

ských (nebo Draperských) stav mohlto by býti í-

zeno pouze 134 tkalci, což znaí, prmrn patnáct
stav na jednoho tkalce. V Burlíngtonu, Vermoutu
bylo šestnáct až dvacet stav obsluhováno jedním
tkalcem a iktom toho se tyto stavy velmi rychle

rozšíily. Ale ;takováto zlepšení nebylá provedena
pouze na stavech, »Rámy s .veteny,« praví nám p,

Young, »majíc! 112 veten na jedné stran, byly ob-

sluhovány dvaty, jež mly na starosta každá tyi,
šest, osm neb deset stran, podle zrunosti dvete-
Prmr pro dobrou spádaku byl kolem osmi stran

(8% ve*eai)« (str. 10.),

V prádeln na jemné zboží v New Bedfordu ob-
sluhovaly s^ádlaky na pi^stencoVéim Stroji klaždá

1200 veten (štír. 16,)-

Jest též dležíto všimnouti si rychlostí, s jakou se

v poslední dob vyvinoval bavlnáský prmysl ve
Spoj, Státech. Census z r. 1900 udává celkem
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19,608-350 veten. Ale v r, 1909 máme již 28,178,860

vefcem pouze pro bavlnu (34,500-000 ítaje v to též

hedvábí, vlnu a wocsted), A což jest Ješt dleži-
tjší, vtší ást tohoto vzrstu pipadá hlavn na
ocet qi-žních Stát, kde jsou také dokonalejší stroje,

jak spádací, tak tkalcovské, a kde se tém vše pro-
vádí blochy. V jižní 'Karolín v tkalcovn na tištné
látky, mající 1000 Draperských stav, byl u malých
stav prmr 15 'A stitra na jednoho tkalce (I, W.
Ubtey, výše jmen- sir. 4, 50 atd.J.

Co se týe americké (konkurence na ínských
trzích, .udává p- Hehh bájená data- •

J, — :d*je pp< Gíííona a Fluxe vztahující se na po-
stavení, ^ež zaujímá Anglie v mezinárodním obchodu.

Nebude neúeilno nkolik poznámek týkajících se

tchto statistik

Káyž v r- 1882—86 nastalo náhlé poklesnutí angli-

ckého a irského vývozu, kteréžto dorise využili ši-

ítefíé poplašných zpráv na vynucení ochrany proti

Skíodám 'ZpsdlbeBym britskému obchodu »nmeekou
konlkurencí*, analysoval Giffen statistiky anezinárod-

itho ebohodu ve svých »Fšnance Essays« a ve zpráv
pedítané r, 1888 ped ikomisí obchodní komory.
Této analysy se pozdji zmovu podjal) A. W, Flux,
czáív ji -na dobu pozdjší. Potvrdil závry GMfe-
nwy. a 'ukázal, že -bájená »nmecká foonk.UT-e»ce«

Je poidiou ilusí,

-Závry Gíffenovy, citované A- W. Fhmem (»Ob-
choftní pevaha Velké -Brítame« v Economical
Journal, 1894, IV,, istr. 457'J, byly následující: •

»V ceJku neukazují statistiky njaký ohromující
pokr-ak (nmeckého vývozu, když je srovnáme s (vý-

vozem Anglie, V niterých smretíb(udlaik> íímecko
znajénjsí pdkrólky, ale celkem wtzsefco ve srovnání s
Anglií oe nepomrné a na mnohých' pro Velkou
Britanii d#éžitých trzích sotva znatelné.

«
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V itojptto mezích, anáme-M na zeteli fen
oé m.eckou konkurenci, <a nezapomínáine-li,

sie isrtjtist-íky neoznauji nikterak, který émht, ani

jaké mnoražství zboží pr.etdstav.uje uritou hcsdinotu

vyvozit, mžeme pistoupiti na ísla pán Giffsnová.

Ale to je vše-

Beeme-H však Giffenovy statistiky tak, jak byly

podány v podrobných tabulkách (str. 461—467 shora

zmínného asopisu), a jež byly sestaveny s velikou

pelivostí, aby dokázaly, že úast Nmecka na do-

vozu dio elných- evropský-oh zemí jako Rudka, Ita-lie,

Srbska atd., poklesla zro-vma 'talk jako úast Anglie,

tu z tchto statistik mžeme jen dovoditi, že mimo
Nmecko jsou tu .jiné zem, zejména Spojené Státy

a Belgie, které siln konkurují Anjglíi, Francii a N-
meku v zásobování Ruska, Itálie, Sribska atd. vý-

robky, které tyto zem v cizin dosud nakupují.

Souasn tato ísla nikterak neukazují na to, že

tam, kam byly kdysi dodávány ikwové výrobky, do-

váží se dnes uhlí a surové kovy, aby tyto pedmty
mohly býti vyráhny na míst jejich spoteby a že

tam, kam dováženo byio díve barevné a tištné ba-

vlnné tzáboží, tam je .dnes poptávka pouze po pízí.

Pedmt ten je nekonen složitjší, než jak se jeví

v potech p- Gíffena; a at již byla cena tchto sta-

tistik jakákoli, když se jednalo o uklidnní pehna-
ného s brachu, neodpovídiaijí nikterak na. etné ho-
spodáské otázky, obsažené v látce, projednávané
p. Giffenem,

Závry, k nímž jsem dospl v tomto smru v
prvém vydání této knihy, nalezly dalšího potvrzení
v dalším hospodáském rozvoji všech národ v tom-
že smru. Výsledek jest ten —- nehledna mimoád-
ný vývoz v letech 1910 a 1911 (jejž se pokouším vy-
vtlíti tím, že se KŠeobecn oekávalo vypuknutí
všeobepné evropské války) — že export z Anglie,
nehled k .jeho .obvyklým •(periodickým fluktuacím,
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zstává stále jaký byl, v pomru ke stoupající po-

pulllaci -a inékteirá' jeho odvtví stala se mén vymasjíiá,

na druhé stran však vývoz ze všech ostatních ze-

mí vzrostl v mnohem vtší míe,

K. Zelínáství v Belgii.

!V r. 1885 mila plocha vnovaná v Belgií zelí-

náství 39.840 ha. V r. 1894 napsal mi jeden belgi-

cký profesor zemdlství, kterýž mi laskav opatil

poznámky o tomto pedmtu: »Plocha se znan
zvtšila a myslím, že možno ji odhadnouti na 45,000

hektar, ne-li více,« A dále; »Nájem dosahuje v
sousedství velkých mst jako Antwerp, Lutíchu,

Gentu a Bruselu 350 až 480 K z hektaru; zaízovací
náklad 780 až 1500 K na ha; roní náklad na hno-

jivo, který iní hlavní výdaj, dosahuje 480 až 960 K
na ha prvého roku a po prvém roce 300 až 480 K.«

Zahrady mají velikost prmrn skoro jeden hektar

a v každé zahrad je na 200 až 400 parníkových o-

keri. O belgických zelináích musíme íci totéž, co
bylo eeno o francouzských maraishers. Je-
jich práce je hrozn tžká, ježto musejí platiti nad-
obyejné vysoké nájemné a ukládati si ješt peníze
v nadjí, že budou mocí si koupiti jednou kousek
zem a zbaviti se tak vyssavae, který pohlcuje to-

lik z jejich píjm; ježto musejí si nad to kupovati
každého roku nová a nová okna, aby obdrželi své
výrobky asnji a získali tak za n vyšší ceny, pra-
cují jako otroci Teba však poznamenati, že aby
se obnžeikx 'fotéž množství produkt v paSínících
sklenících, jest potebí pouze tí lidí, pracují-
cích 55 hodin týdn v Jersey ku vzdlávání 40 ar
pdy parníkové. !

Musím však odkázati tenáe na výtené dílo

mého pífcete, p, Saébohma Rov/jitreea, La-ra and
Labour: Lessons from Belgí um, Londýn
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(Macmiltam) 1910, silný to svazek lo více než 600

stranách, výsledek to nkolikaletých pelivých stu-

dií- Obsahuje iplno daib a osobních pozorováni a budfc

se M innmi' jist utfkjána ve všech otázkách, vztahu-

jících se na hospodáský život Belgie,

L. — Aoglonordmanské ostrovy. — Seíllské ostrovy.

asto mluví se v Anglii o výborném stavu zem-
dlství n|a Jersey a na Guernsey a tená mže
nejlepší informace nalézti v pracích W. E. Beara
(Journal of the Agrícultural Society,
1888; QuarterlyRewiew, 1888; British
F a r m e r, atd.) a v. obsáhlé práci D. H, Ansteda a

R, G. Lathama, The Channel Isliands, 3. vy-

dání, pehlédnuté od E, Toulmin Nicolla, Londýn,
1893.

Anglický tisk — e ovšem práv citovaná díla,

pokoušel se již éastji vysvtliti výsledky, dosažené
na Jersey a Guernsey zázraným podnebím ostrov
a úrodností pdy. Co se podnebí týe, je nepopíratel-

no, že na Jersey je poet slunných dn mnohem
vetší, než na kterémkoli jiném míst Anglie, Slunce
tam svítí každoron 1.842 hodin (1890) až 2.300

hodin (1873), a vylouíme-lí maximum r. 1894, pe-
kroují tato ísla o 168 až 336 hodin ron nejvyšší

píslušná ísla v jiných ástech Anglie. Nejpíhod-
njšími msíci zdiaijí se, býti kvten a srpem.

Citujme však, co se praví o podnebí ve shora u-

vedeném díle Ansted-Lathamov:
»Není sporu o tom, že na všech ostrovech a zvi.

na Guernsey, je v lét nedostatek slune-
ního tepla a pímé psobnosti sluneních papr-
sk, jakož i že ku konci jara pevládají
znan studené a suché východní v-
try, které opožují vegetaci^ (str, 407.)

Každý, kdo ztrávil, teba jen dva neb ti týdny
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koncem jara na Jersey, pizná z vlastní zkušeností

oprávnnost této poznámky. Mimo to pistupuji k
tomu známé guernseyské mlhy, a ta okolnost, že

»následkem def.f á vlhka trpí stromy sntí a rz-
nými druhy httiyž.« Titíž autoi pozorovali, že na
Jersey pod šírým nebem se broskve nedaí »násled-

k-eaa njedostatku tepla na (podzim«, a ž<e »vlhké pod-
zimky a studená léta nesvdí merunce«, atd,

J-astáie j«rs'eys(ké braimbory pedstihují kidížáar-o-

tíé 'feratríbofy z Coir-nouaííle © t!8í týdny, dlužno to

piísti výhradn -neustálému zlepšování, kterého se

é-o k-uirtuffie •dosrtává cnia Jesrsey za úelem dosažení

jistého, teba i malého množství brambor co možno
ranných; a výstedicem -tohoto se dociluje bu co
nejrannjším vysazováním a chránním rostlin o-

proti studeným vtrm, nebo volbou malých kou-

sk zem píroeemi chrán-ných neb lélpe položených.
Rozdíl v c-ené mezí rannými a pozdními 'brambora-

mi je tak znaný, že na Jersey vnují nejvtší úsilí

tomu, aby obdrželi nejrannjší sklize.
Pokles -oen za tunu <lze -uejlépe vádtí z následu-

jící tabulky vývozu a 'cen v r, 1910:

Týden koníM Množství vyvezené v \. Cena

2,—30, dubna 210 733,20 K
7. kvtna 600 477.20 K

14. 1.250 374.40 K
21. » 2.000 312.— K
28. » 5,500 244.40 K
4. ervna 7.H25 208,— K

11. » 9;200 150,80 K
18. » 13.000 117,- K
25. » 9.650 106.60 K
2. ervence 6;600 .88.40 K
9, 1.900 70,20 K

16. » 145 83:20 K
23. 10 93.60 K

Úhrnem . . 57.890 9153.— K
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Množství exportovaných ranných brambor mnilo
se bhem let 1901 až 1910 od 47.530 tun do .77.800

tun a jejich cena od 5.598,95 K do 11,421.25 K.
Námíitkia o úrodnosti pdy je argumentem .ješt

pochybnjším, nebo v celé Anglii není kraje téže

rozlohy, 'který by byl hnojen wmlými .noojívy v ta-

kové míe ijako Jersey a "Gurnesey.

Jak mžeme se pesvditi z Falleovy Jers«y,
-vyd:ané r, 1694, v sedmnáctém století aiue-plodil

ostrov .dostaten pro poteby svého obyvatelstva,

které musí dovážeti potraviny v oase míru z Anglie
nebo z Danzigu v 'Polsku,« V »Th-e Groans of
the Iiretaabi tant s of Jersey«, dílo vydané v

Londýn v r. 1709, nalézáme týž -Stesk. A Qu'ayle,

kiterý psai v r- 1812 a citoval ob práv zmínná
díla, také si stýská následovn: »Dnes dobývané
množství je naprosto nedostatené pro jejich výživu,

posádku v to m&ítaje.« (General View of the
Agriculiuir e anid the present .State oí
the Islands on the Coas-it of Normandy,
Londýn, 1814, str. 77.) A dokládá; »Po uvážení vše-

ho dlužno íci pravdu: Obilní slklian jsou spatné a
v jistých pípadech hanebn špatné.« A když hle-

dáme u souasných spisovatel Ansteda, Lathama a
Nícollea, dozvíme se, áe pda nikterak není bohatou.

Je to zvtralý ignainit a snadno se obdlává, ale »ofo-

sahuje ijen ty organidklé látky, které byly do ní

vJoženy,«

•K tomuto mínní došli všichni, kdož pozorn zkou-
mali -.jerseyskou pdu- A nemluvíme o ásti ostrova

nazvané Quenvafe, která za Quaydea byla jakousi

apustou Ara)bíí« — p ahorkovitou a písenou pouští,

která pokrývala více jak ticet hektar, s trochu
lepší sice, ale pece jen -ješt velmi prostedni p-
dou na severu a nia západ, Plodinost pdy je na-

prosto umle vyvolána a dHuSno ji piísti pedn
moské rostlin vraic zvané (varech, gomonj, paik

znanému množství hnojiva piváženého po lodích
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a míšeného do hnoje velmi etného dobytka, který

j.e chován na ostrov a konen podivuhodné kultu-

e pdy. 1;I :

Ješt více než slunce a pda pispt k pozoruhod-

nému rozvoji zemdlství na Jersey zpsob pozem-
kového vlastnictví a velmi nízké daové sazby. Pe-
devším nemli ostrované skoro nic co ínití s výbcr-
ím daní. Tehdy, kdy Amgjlianié podléhali dani více

jaik 60 Ikjorun na hlarvu, 'kdy francouzský sedlák byl

nien všemožnými poplatky a milánský rolník musel
odvádti 30 profcent svých píjm —- nepestoupOy
dan na Anglo-Normamd^kých .ostrovech 12 K na
hlavu v .mstských farnostech a ješt mnohem menší
byly ve farnostech venkovských. Z nepímých daní

platilo se jen 67 K z hektolitru dovezených lihovin

a 30 K z hektolitru vista.

Co se zpsobu vlastnictví pdy týe unikli ostro-

vané šastn psobnosti ímského práva a byli živí

dle starého zvykového práva normandského. V d-
sledcích toho je více jak polovina území vlastnna
tmi, kteí opravdu pdu vzdlávají; není vlastníka,

který by obhlížel úrodu a stále zvyšoval nájemné,
díve ješt než by nájemce mohl1 skliditi ovoce svých
vymožeností a zlepšení; není nikoho, kdo by za kaž-
dou (káru písku neb chaluh), dovezenou na pole uro-
val si poplatek-; každý si vezme kolik chce, jenom
když eže rostliny v urité dob roní a vybírá pí-

sek ve vzdálenosti 54 metr old znaky vysoké vody.

Ti, kdož si koupí pdu ku vzdlávání, mohou tak
uiniti, aniž by Se stali otroky vitele. Pouze jedna

tvrtina stálého nájmu, kterou kupec podvoluje se

platiti, ijest kapitalisována a platí se za pjku (asto
ješt! milen), ostatek jest trvalý náijem v -obilí, který

se odhaduje v Jersey na padesát až padesát tyi
fraínoouizslkíycíh' souš za cabot. Zabavení vlastnictví

pro 'dluihy jest dk)prováženo: toMcá tžkositmi, že k
tomu zíkai dochází (An/aylev General View,
str, 41—46.) Pevod vlastnictví pdy se prost u-
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jedná písežn mezi obma stranami a nestojí té-m nieho. Ddické právo jest takové, že chrání

dlocmiov í pes dluhy, do michiž snad otec iupadJ (tam-

též str. 35.—41.).

Když bylí ukázali, jak malá jsou hospodáství na
ostrovech (od 800 do 200 ar a velmi asto ješt
menší) — mén než 100 hospodáství »na obou o-

slrovech dosahuje rozlohy 10 ha, a jen asi pl tuctu

z tchto v Jersey dosahuje rozlohy 20 ha« — po-
znamenávají pp, Ansted, Latham a Nicolle:

»Na žádném míst nenalezneme tak šfastný a tak

spokojený kraj jako na anglonormandských ostro-

vech , . .« Zpsob vlastnictví pdy pispl také ne-
malou mrou k jich zdaru , . .« Kupující stává se
absolutním majitelem vlastnictví a jeho postavení
rtetmže býti zmnjno, pokud se úroky tchio
nájim pfeitív Niemiže bytí! donucen, Jako .fest

tomu u hypotékami zápjky, vyplatiti svého v-
itele. Výhody tohoto systému jsou pí-
liš zjevný, než aby potebovaly nja-
kých dalších výklad «. (The Claunel
I s 1 a n d s, tetí vydání, revidované od E. Touhnin
Nícollea, str. 401, vÍ2 též str. 443.)

Následující pehled lépe nám ukáže, jak se vy-
užívá vzdlatelné pdy v Jersey (The Evening
Post Royal Almanack):

1894 1911

ha ha

pšenice '. . 683.6 262.4

jemen 45,2 50.0

oves a žito 199.6 485.2

boby a hrách 6.4 13.6

(brambory 2802.8 3564.4

Okopaniny {ípa . : 44.4 24.4

(jiné okopaniny 178.8 70.4

Obini
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Jetel, více- f k sekání 896.8 1088.4

nec a tráva } ne k sekání 883,2 692.4

stídavé

Stálá pastva jk sekání 446*8 377.6

nebo tráva ) ne k sekáni 1222.8 1008.8

úhor : — 21.2

Í
drobné ovoce .... — 39,6

sady a drobné

[ ovoce -. — 466.4

jiné — 96.0

8500* 8393,2

Koni. . .

1894 I9í4

Kon užívané pouze pi zemdlství 2252 2188
Kobyly pouze pro chov 16

Dobytek.

1894 191

1

Krávy a. jalovice na mléko n. k chovu 6709 6710

Jiný hovzí dobytek! dKwroKýní a starší 864
jedno- až dvouroní 2252 5321

mén než jednoroní 2549
Hovzí dobytek celkem , 12374 12031

Ovce, všeho stáí 332 186

Vepový dobytek s prasnicemi na chov 6021 4639

Vývoz.

^ 1887 1888 1889
Býci 102 100 92
Krávy a jalovice .... 1395 1639 1629
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místa, než se jím obyejn dává a pstuje svrašt-
lou odrdu jejích, jež dává velmi bohatou sklize,
ale nedosahuje téže ceny jako hladký druh. V roce
1896 byla jeho sklize tyi tuny jablíek a tako-
vou mla též bytí v roce 1897; každá rostlina dává
prmrtrij 9 kg plod, kdiežfio obyejná sklize jest

3,6«až 5,4 kg na rostlinu.

Celková sklízen byla pak tyi a tí tvrt tuny
zelenin, k emuž dlužno pipoísti vedlejší sklizn
— což odpovídá 93.500 kg z hektaru (pes 99.000
kg s vedlejšími skliznmi). Nevšímám si tu penžní-
ho zisku a pipomenu pouze, že výdaj za palivo a

hnojivo iní asi 240 K ron a že prmr y Jersey
iní tí muže, . pracující každý po padesát pt hodin
týdn, (deset hodin 'denn) na jeden akr pod sklem
(7 a lA muže na 1 ha).'

Scillské -ostrovy. —- Tyto ostrovy dávají

fiaké krásný pikladl 'toho, co možno obdmžetí z pdy
pi iaensivnfm vzdlávání. Když tudy projíždjící

náimonfci pestávali býti pramenem píjm,, uchýlili

se ostrované tito Ikl pstování brambor. Po mnoho
let, ekl nám p, J. G. Uren (Scilly and th.e- Sciilo-

níans, Plymouith1

, 1907), bylo to velmi výnosné za-

mstnání- Sklize hýla nejmén o msíc díve, neá
všecky ostatní prameny .potravy na pevnin. Každo-
ron vyváželo se koiliém 1000 tun zemák, SkilSze
brambor na ScíMy za jeto slavných- . -dou byla1 nej-

vtším svátkem v roce. Party kopá pijely z pev-
niny 'a) ceny stouply nkdy až i na 432 K za' tunu
ranných' brambor. Nicmén klesal vývoz brtaimbor
postupn aiž na mén než polovinu- opnoti dívjik-u.
Tu se obyvatelé obrátili lid rybolovu a1 pozijí- poali
pstovati (kvtiny- Ježto je mráz a sníh -takka ne-

znám na ostrovíech, -stala se tato industrie -brzy

úspšnoui. Orná pda ostrov mí asi 1600 ha, jež

jsou. roteleny mezí' malá hospodáství, menší než
od 6 do 8 h& a tyto staitky pecházejí dle místního
zvyku s dce na syna.
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Ped' nedávném poali sázeti narcisy (sto druh)
a lilie, zvlášt pak airum, pro kostelní dekorace.

Všecky tyto rostliny vyrstají v nízkých, pásech

chkiáiieriýobi ped vetretn nizounkými pltky. Pohyb-
livých, skleník se užívá jk chránni kvtin po jistou

doíxo,- « (tímto zpsobem maijí zahradníci neustálou

skilfeefi, pocínajjáí IhrEy -po vánocích a trvající do
duhoa: neb kvtna, •>'.'.'.'

Kvtiny «e vozí- lodí -dlo Pentzance a' odtud rozvá-

žejí : žeíeiíráeí -s-í v* ízvlá&tních vozech Je-ii sezóna

na vrcholu, oaiodujje se ticet až tyicet tun za
jediý den. Celkový vývoz, který cril pouze 10°

tun v:.r. 1887 dosáhl nyní 1000 Itun v r, 1907.

M, — Zavazované louky v Itálii.

(Vyjímáme z »Jouroal dé FAgxículturea (2. únor
1889) náshxhiíící pasálž o milánských' marcitech:
»N* ásti tchto luk) voda ustavin proudí, na

ostatních je uvedena do pohybu fen na deset hodin
Itýdh, Prvé dávafl do roka šesterou sklize, od úno-
ra.-' poínaje a na hektaru urodí se 80 až 100 tun
tráfvy, óóá odpovídá 20 až.55 tunám sena. V nižších

ápech1

, je prmrná sklize 34 tun sena na hektar.
Veasn«m;*4í- pozemky položené v prmrných pod-
•rnínkách, shledáme, že dávají 56 tun zeleného krmi-
va- ná hektar, což jest 14 -tun sena, -to jestt obživu pro
ti- do|oée% •Nájemné z tchto luk kolísá mezi 480 a
575 korunami za hektar.*
Rovnž neobyejné : výhody ' vyply vaijí. ze zavlažo-

vání kukuice, 'Ze%ajvlažovaných pozemk iní sikii-

ze- 78 až 80 hektolitr "z hektaru, oproti 50 až 60
KeJAoJrtrtn a pozemk nezatvíažovaných v Itálii a
25 a 30 yé 'Francii, (Garóla, i, é s C é r é á 1 e s)

Dito p, Beauclercka (Rural Italy, Londýn,
1888) nám dokonale objasuje, jak v Itálií je zem-
dlství nieno. Co se milánského venkova týe, upo-
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zoruje, (že nalézáme tam »nejhustji usazené zetm-
éfeke obývateásrtvo svta, stsnanié v kraji, jehož

polovina je zahrána suchopárnými horamí« (stoede-

sát obyvatel na tverená kilometr). »Tol«ko Fland-

ry se mohou porovnati s Milánském v hustot oby-
vatelstva, Pa není pirozen úrodnou a šen vy-

nailoáená dbovíské práce a íkiapítiálu vytvoilo bo-

hatství této ziem.« Ale »dan jsou úžasn vysoké «,

riebo dosahují 2580 korun ze tvereního kilometru

obdHaVanlé pdy, Befeuclertík odhaduje, že rem-
dllská Itálie platí 300 milion pímých daní z vý-

nosu, který nepesahuje jednu miliardu, nepoí-
taje v to da ze soli, osobní da a dan nepímé.

N- Vysazované obílí,

Rothamstedská výz via.

Pan A. Coíon ml v r, 1893 ped Balloov Society

pednášku, o zemdlství, v -kteréž pedtaášce se

vele ujímal hluboké kuMury a sázení obilných zrn
ve velké vzdálenosti od >sebe. Uveejnil pozdji tuto

pedháškui co 'brožuru (Lecture on Agricul-
ture, II. vyd, s dodatkem. Darking 1893). Obdržel

u nejlepšího druhu svého obílí prmrn »padesát

pt klas na jedné rostlin se temi uncemi zrn

jemné jakosti — snad 76 kg na 1 hl (str. 10..), .To

odpovídá 80 hl na 1 ha. — to jest, jeho výsledky byly.

elice podobny výsledkm získaným v Tomblaineské
a Capelleské zemdlské stanicí od Grandeaua a
F- Desísprza, jichž práce, jak se zdá, není panu
A. Cottonoví známa. Jest pravdo^ že pokusy p. A.
Cottona nebyly vedeny i i'épe, nebyly zaznamenaný-
správnou vdeckou cestou. Ale žádouenjší by býj
válo bylo bu vyvrátili nebo potvrditi jeho tvrzení

pokusy peliv provedjenými na nktjeté pokutané'.

zemdlské stanici. Na neštstí, pokud vím, nebylý
takové pokusy dosud provedeny a možnost uéíí.
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teného vzrstu sklizn- obilí prostedky panem A
Coítionean udlamými byla 'ješt potvrzena ve vdec-

kém duchu,

O, Pesazované obilí. •

Nebude snad bez užitku nkolik slov o této me-
thod, která získává .si nyní pozornosti na pokusných
stanicích.'

V Japonsku pstuje se rýže jíž tímto zpsobem.
Pstuje se alk, jako pstují tíaší zahradníci salát a

kapustu; nechají je totiž nejdíve vyklíiti a pak je

vsadí do zvláštní teplé záfcoiny dobe vodou zato-

pené a chránné ped"ptáky nitmi nataženými nad
zemí. Po 'ticetiípiti až padesáti dnech se mladé
rostliny, nyní pln rozvinuté -a -mající- husté pletivo

koffdk, p e siai zuj í db volné zem. Tímto zpso-
bem obdrží Japonec 18 až 29 hl. vy i š t n é rýže

na hekitairu v chudých krajích, 36 hl, v lepších a

54 až 6Q'A hl!

, v nejlepších pdách- V šesti státech

severoamerických, kde se pstuje rýže, iní v téže

dob (prmr powte 8 a % h3-

V ín se taktéž užívá -pes aizování všeobecn a

to dalo ve Francií vznik -myšlence, hlálsané p- Euge-
i««m SttWofníam & poizdji M» Tioiulbeauem, tottiž, že

pesazované obílí mohlo by zpsobiti mocný vzrst
sklizn v záipakiní Evrop. Pokud víím nebyla tato

myšlenka dosuld1 podrobena praktickým zkouškám;
pamyslime-li však na ipOKoruhiofdlrié výsledky získané
Hailet-ovou methodou sázení, dále na to, co získávají

zelinail jednám nebo drvma pesazováními- a jak

ryáhde se provádí .pesaizování u zelínáí jersey-

ských, musíme uznati, že máme v pesazovaném
obilí nový cenný pecsmt zasluhující pelivých- úvah.
Pokusy v tomto smru nebyly (posud -provedeny; ale

proí- Grandeau, na -jehož mínní o tomto pedmtu
jsem se ptal, napsal mí, že ví ve velkou butouc-
nost této metbody. Praktidký francouzský zeliná,
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nai jehož mínni jsem se .ptal, nevidí ovšem v této

myšlence níc výstedního.'
•S rostlinami dívajícími každá 1000 zrn — a pi

Capelleovýeh pokusech daly prmrn 600 zrn —
vyrostílai by poltraivia, kterou) jeden- lovk oai rok, co
se týe obilí, potebuije (2 hl'. i 120 kg) a jež jest

representována 5—5,500,000 zrny na ploše 200 ni 5

a GskuSenému pracovníku by pesazení netrvalo déle

než deset až dvanáct hodím. Použitím vhodných pí-
stroj byla by tato práce pravdpodobn ješt o

mnoho snížena, V Japonsku vysázejí dva muži a dv
ženy za den ti desetiny hektaru rýže, (Rouna, Les

Irrigatkms, svaz, III., 1890, str. 67 a tiásl.). To zna-

mená (Fesca, Japanesteche Landwirtschat, str. 33)

33.000 až 66.000 ros€in ( í ekneme minimáln S250
rostlin denn na jednu osobu. Jerseysklý zeliná vy-

sadí od 600 (nezkušený) do 1000 rostlin za hoditniu

(zkušený)-

P. — Dovoz zelenin do Anglie,

Že pda Anglie není dostaten využitkován a K

zelínáství a že nejvtší ást zelenin, které se do-

vážejí z ciziny mohla by vyrsti v zemi samé, bylo

opt a opt eeno bhem posledních dvaceti pti
let.

'Jest jisto, že v té dob provedla se znaná zlepše-

ní a plocha užitá 'k zelínáství a 'zvlášt plocha po-

krytá skleníky ku pstování- ovoce a zelenin v po-

slední dob se zran zvtšila, Taik na míst 15-579

ha, které byly vnovány zelínáství v r, 1875, mli
jsme r. 1894 ve Veliké Britanií 35,248 ha vnova-
ných v hospodástvích pouze zelenin, (The Garde-
ners Ghronídle, 20. dubna 1895, str- 483). Tento
vzrst však zstává nepatrný ve srovnání s- podob-
ným vzrstem ve Francií, Belgii a Spojených' Stá-

tech. Ve Francií byla plocha vnovaná zelínáství v
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r, 1892 painem BadAetem (L'horticulture dans les cíng

panties dki mone, Paíž, Hachéte 1895) odhadnuta
na 430-000 ha — tyikrát více ve srovnání s plo-

chou vtódlateLnou, než v Anglii; a nejpozoruhod-

njší pi'tom jest to, že znané kusy zem považo-

vané díve za mevzdlatelné byly zahrány za úe-
lem zelináství a též sadaství.
Jak se 'mají vci v té*to zesni nyní, vidíme, že velká

množství nejobyejnjších' zelenin, které by všecky
zde mohly rsti, se dovážejí.

Salát se dováži nejen z Azor nebo z jižní Francie,

ale až áo ervna se importuje z Francie, kde se

hlavn psufe — ne na volném' vzduchu, ale v
parnících. Ranné lokunkiy, tatóéž parníkové dovážejí-

se ve veliké míe z HodancMca a prodávají se tak
lacino, že mnozí anglití zahradníci pestali je p~
'síov&jti. I ervená ^pa a 'kyselé zelí #se dováží z

Hol'an)dlska a Bretan (v sousedství Saint Mála, kde
jsem vidl' je rsti v písité pd, v níž by nerostlo

nic bez ádného hnojení guanem, co druhou sklize,

po prvé sklizni brambor); a kdežto cibule se díve
v znaném množství v Anglii pstovala, vidíme, že

v r. 1894 dovezlo se z Belgie (hlavní vývozce)
1,503.865 hl- cibule v cen 18,361.176 K, Nmecka,
Holandska, Francie atd,

(Že by ranné brambory mly býti importovány z

Azor a jižná Francie jest zcela pirozené. Není však
již- íak pirozené, aby více než 50 tisíc tun bram-
bor (58,060 tun v cen 12,507.384 K prmrn b-
hem let 1891—1894) se importovalo z anglonormaii-
ských ostrov, protože je na sta, ne-li na tisíce

hektar v Jižním Devonu a jist i v jiných ástech
jižních pobeží, kde by mohly býti ranné brambory
zrovna tak dobe pstovány. Ale vedle 90-000 tun
ranných brambor (pes 16,800,000 K), které- se do-
vážejí do Anglie, importuje se ješt ohromné množ-
ství pozdních (brambor z Holandska, Nmecka a

Belgie, takže celkový import brambor dosahuje
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200.000 až 450.000 tun ron. Krom toho importuje

se ron mnoho -druh jiných zelenin v cen nejmé-

n 96,000,000 K a za 120 mii K ovoce všeho druh
(n-efitaje v to ovoce exotické), A pí tom tisíce

hektar leží ladem a obyvatelstvo jest hnáno do

mést hledati si práci, kterou tam nenalézá,

Q. — Sadaství v Belgii-

Dle A.nmuiairie staitistique de la Belgique jest pa-

lmo, že ze vzdlávané plochy 2,577.400 ha vno-
vala se v Belgii v dob posledního censu následu-

jící plocha sadaství zelinásví a parníkové kultu-

e: sady ovocné 47-040 ha, zelináské zahrady
41.384 ha, vinice 69.2 ha (od té doby se zvtšily),

pstování strom fc zakrrování pro zahrady a sady
2990 ha, brambory 182.900 ha. Následkem toho mže
Belgie každoron exportovalli asi za 6,000.000 K
více zelenin a skoro za 12 mil. K více ovoce, ttež

importuje- Co pak se týe vinic jest pda obcí Hoe-
yiart a Overyssohe blízko Bruselu tém zcela po-

kryta sklem a vyvoz domácích -hrozn dosáhl v
r. 1910 6800 tun spolu s 34.000 tunami jiného domá-
cího ovqce. Krom toho je skoro 1200 ha v okolí

'Geniu pdkirytio zailiraidnáckými závody, které vyvá-

žejí palmy, azallky, rhododendrony a vavíny do ce-

lého svta, poíía.je v to Itálii a Argentinu,

R, — Parníková kultura v Holandsku.

•TaJké v Holandsku se ujalo -zahradniení ve skle-

nících ve velké míe- Zde jest dopis, který jsem
obdržel v lét r, 1909 -od jednoho pítele;

»Toto jest pohlednice, kterou pivezl J. (profaser

botaniky v Belgií) z Holandska a kterou vám mám
poslati. (Pohlednice zobrazuje ohromný prostor po-
kiytý.panáky-) Podobné závody pokrývají mnoho
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tvereních .kilometr mezi Roterdamem a moem,
V doh, kdy byl J. ta-m (10- ervna), vyvážely se

zcela zralé okuriky a melouny jako hlava veliké ve

velikých množstvích za hranice, Pstováni provádí

ve vtSin pípad bez topení. Zahradníci sejí též

ekvíku, mrkev, salát do tchto panílkl. Jednotli-

vé, plodiny zrají jedny po druhých. Pstují též velké
množství )ahod v ipaínécfch.

Parníková okna se imohou 'dle libosti p.etnášetí,

takže je možno chovati pod sklem po nkolik dní

týdn rostliny, vyrostlé v kterékoliv ásti zahrady-

J, jest pln obdivu nad znalostmi zahradník. Na
míst obvyklé rutiny užívají posledteích pokrok
vdiy, 'Bylo mu eeno, že sklo se rozbije -jen velmi
zídka; zahradníci dosáhlí umní zacháteeti s okny
lehce a zrun.

.Vedle- parník zachycených na fotografií má kraj

mezí Rotterdamem a moem, nazývaný Westland,
taiké nesetné množství skleník, v nichž se pstují,

s topením neb bez nho, vinná réva, broskve, teš-
n, boby, rajská jablíka a jiné ovoce a zelenina.

Tyto kultury dosáhly znaného -stupn dokonalosti.

Zahradníci peují co nejvíce, aby zabránili rzným
nemocem rostlin- Pstují též obyejné ovoce —
jablka, hrušky, srstíku, jahody at, —- a zeleniny na
voírcém vzduchu. Ježto je Westland znan vystaven
silným vtrm, postavili mnoho zdí, 'které vítr za-

držují a slouží zárove ku pstování ovoce po zdích,

CeSý Iktiaij pociuije píznivý vliv zemdlské školy

v Naalwjku, jež jest umístna skoro ve stedu.

S, — Ceny obdržtené v Londýn za desertní hrozny

pstované ve skleníku,

-The Fruií andl -Markét -Glardener udává -každého

iýdme ceny zahradnických a zelináských' pnorikt,
rovnž jako kvtin, na velikém trhu v Covent Gar-
den- Ceny obdržené za desertní hrozny — Colmar-
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ské a Hamburské — jsou -velmi -pouné. Béru dv
léta — 1907 až 1908 — která se -liší od obyejných
let tím, že zimy byly mlhavé, ímž se zahradnické

produkty o nco zpozdily.

"V prvých
:

dinech ledna byty oohaarsflcé hrozny, pi-
chátzející z belgických skleník, prodávány "ješt . za
pomrn nfoíkbu cenu — 1 kg za 0,67 až 2-22 rC. Ale
v lednu a únoru ceny zvolna stoupaly; hamburské
hrozny byly toho roku pozdní a proto dosáhly /col-

manské uprosted bezna a pozdji v dubnu -ceny

4 K až 6,66 K-

Anglickým hroznm picházejícím z Worthúigu
atd, se jist dává' pednost ped hrozny belgickými
neb z anglonormanidlských

1 ostrov, Afe ke konci
dubna 1907 a na poátku (kvtna byly prodávány i

za 5,32 K až 10,64 K, Nejkrásnjší a nejvtší stolní

hrozny dOsáhlly samozejm zázraných cen-

Ale konen poaly picházeti hamburské hrozny,
které byly r. 1907 až 1908 pozdji, z Belgie, anglo-

nonmaBidtskýoh ostrov a Anglie a ceny náhle kle-

sly. Ku konci kvtna dosáhly belgieko-hamburské
hrozny pouze 2,22 až 3.55 K za 1 kg a ceny ješt
klesaly. V ervnu a ervenci tnoHí zahradníci do-

Sitarti pouze 1-10 atž.1.55 K, a bhem msíc záí,
íjna a listopadu 1908 znamenaly nejlepší gea-nsevské

hnozmy 1,22 za kg. Velmi pklné stály poulze 0,89 K,

Pouze v prvých' dnech listopadu stouply ceny na
2,22 K a 288 K, Ale již v druhé polovicí prosince

poala se hrnouti nová sklize z Belgie, a ceny kle-

sly na 1,99 i na 1-33 K kolem vánoc.

Vidíme tak, že ivzdtox velké poptávce po nejlepších

skleníkových hroznech ® velkými zrny a zcela er-
stv ezaných, prodávají se tyto na podzim skoro za
tytéž ceny, jalko hnoeny vyrostlé pod nejkrásnjším
jižním sluncem.
ísla udávající množství hrozn importovaných
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do AmgHe jsou tdkltéž vdkni pouná- Prmr ze tí

let 1905^1907 byl 36,765.000 kg a jeKo cena

53,388.000 K.

T, — Užití elektiny v zemdlství.

V prvém vydaní této knihy jsem nemluvil o zlep-

šeních, jichž možno v zemdlství dosáhnouti po-

mocí elektiny, nebo zavlažováním pdy kulturou

jistých užitených mikrob- Zmínil jsem se pouze o

dobe zavedených- faktech intensivního hospodaení;
•nyní však by bylo nemožno nezmíniti se o toto, co

bylo uinno v tchto divou smrech.
(Více než ped .ticeti lety zmínil jsem se v Nature
stoupnutí sklizn, jehož dosáhli ruští velkostatkái

tím, že umístili v jisté výši nad svým pokusným po-

lem telegrafní dráty, jimiž procházel elektrický

pooud. Ped nkolika roky .(ví r, 1908J) udafl, pan
1 i v e r L o d g e v »'Dai i 1 y Chronici e« ze

dne 15. ervence výsledky podobných pokus, pro-

vedených, na statku nedaieko Eveshamu pp. Newma-
nem a Bomíordem za pomoci syna p, Olívera Lodge-
ho, Lídnela Lodigeho.

Ve vzdálenosti 9 m od sebe byla umístna, ada
tenkých drát nadl pokusným poiem. Dráty tyto

byly pipojeny k telegrafním sloupm tak vysokým,
alby nepekážely vozm s nákladem. Vedle tohoto
pole bylo vzdláváno jiné (za pomoci elektiny), aby
bylo 'možno ob sklizn porovnati.

Sloupy tyi a pl metru vysoké byly umístny
daleko od sdbe, takže dráty byly zcela volné. Vzhle-

dem k vysokému n-aiptí proudu, procházejícího- stoze
dráty, byly ísolátory na sloupech vekní silné. Proud
ml napti kolem 100.000 V. Unikání elektiny bylo

za tchto okolností veihni znané, takže za temna
bylo je možno pozorovaití. Také na vlasech a na
tvái bylo io cítiti, prooházdb^li se pod dtátty.

Nicmén byl výdaj za elektinu malý, píše p, Oli-
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ver Lodlge, protože potenciál tbyl vysoký a tedy
množství spotebované energie velmi malé.

Jest vslkttutiklu .zsnáffio, že jest tomu tak i s' výboji

atmosférické elektiny, jež jsou hrozné vlivem svého
vysokého napjí, ale neirepreserotttjí velkých ztrát

energie. Olejový dvoukoový motor tedy zcela po-
staovali.

Výsledky byty velmi uspokojivé. Sklize pšenice
na eleikltrisoválném poli byla v r, 1906—1907 o 29 až
40 procení vtší a též lepší jakostí, než na poli ne-
elektrísovalném. Sláma byla též o 1 až 2 dbm delší.

•U jahod bylo zvýšení sklizn 35% a 25% u er-
vené ípy.
Co se týe štpování užitených mikrob, zavla-

žováním pdy kulturou niifcrífilkiainích bakterií, byly
provádny pokusy ve velkém mítku v Prusku na
nkolika iášeliníštích. Nmecké zemdlské listy

mluvíce o tchto pokusech píší, že mly co ne)uspo-
kojiivfší výsledky.
Velmí oaljímiavé výsledky získaly se v Nmecku

také vytápníim pády smsí vzduchu a horké páry,
procházející obyejnými drenážními trubkami. Byla
založena spolenost ku propagaci tohoto systému a
fotografie a výsledky uveejnny v brožue G a r-

tenkultur, Bodenheizung, Klimaver-
besserung (Berlín, 1906), -Zdají se dokiazovaiti, sže

v pd takto vytápné byl vzrst nkterých .rosítlím

ponkud urychlen.*)

*) Podobné pokusy jako prcvá-dá Neuman na poli, provádl
p. hiorne Baker se zvíaty, Baker provádi svo>jo pokusy na
velké drdježnické farm, jichž kurníky ovinul isolovaným drá-

tem atvystavit izvíata v tnich se nalézající úinku proudu vyso-
kofrekvenního, VýsteeM byl obdivuhodný, ElektelscAraná; -ku-

aita dosáhla v dob pti nedl stejné váhy jako neelektrújovaná

kuata bhem tí -mstc. Mimo to ze 400 takto chovaných kuat
zahynula jen ta, ijeí hned .pi vyhnutí lbyla nemocna, zatím, co

pi obyejném chovu hyne prmrn 50% chovaných kuat.
ji'echnisc'he Neuerungen XJI. 1913.) Dále 'byly prová-

dny pokusy s užít-tm rtufových Jamp v zeljnástvi. Slena E. C.
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U. — Maloprmysl v Lyonském kraji,

o «.
' .i-.^Ka^&a

Sousedství St. Etiemme jest velkým stediskem pr-
mysilu všeho druhu & mezi ním zaujímá maJoiprmysl
stálie dležité místo. Železárniy -a' -uhelné doly se svý-
mi 'kouícími fkomíny, himoitnými továrnami, sítni-

cemi oidl uhlí zaexanýcni a ubohým rostlinstvem

dávají kraji velmi dobe známé vizezfení »erného
kra}e«. V jísíých mstech, jiaiko na p. v St, Ghia-

momdu nalezneme adu ohromných továren, v
nichž jest ma tisíce žen zaimsfaiáttio .výrobou prýnik
(p a s e m e in t e r i e). Ale stejným krokem jjako se

rozvíjí veHlfloprmysl, fiaik rozvíjí .se také maloprmysl.
Tak máme p-edb výrobu hedvábných! stužeki pi
které bylo v roce 1885 zamstnáno nemén než
50.000 muž a -žen. Pouze 3 i 4 'tisíce stav bylo
tehdy umístno v tavánnách, kdežto ostatek — to

jest 1200 až '1400 stav — náleželo dlníkm saimým
a to v St. Eíienau i <v okolním kraji,"} Prasvidlein

Dudgeon. inila v tam smru pokusy a výsledek sdlila spole-
nosti WestJnghouse Coope-p.Hevitt v Lo-ndýn, Pokusy se' -pro-

vádly taiki, že v jednom skleníku -byly instalovány rtuíové lam-

py ve výši asi 1.2 m nad rústlinamd, druhý skleník nebyl pak
vbec elektricky osvtlován. Lampy se rozsvítily hodinu jjed
západem, slunce a neohaiy se svítiti asi 4 a pl hod, [Bo>z>na>!;o se,

že semena ikliiila uwioiheiu rychleji pod vliivem lamp; rna p, fa-

zole vyklsily za 13 místo za 21 dní, mrkev v 11 místo 26, salál

v 6 mjso 26 dnech. Oba skleníky byly udržovány pí teplot
do-sti nízké, z ehož možno souditi, že lze uspoiti velikého

mnoísitvi tepelné energie užitím tchto lamp. Rostliny vyrostlé

za tchto ofcofaosíí 'zdály se býiti statnjší, než rostliny pstova-
né obyejným zpsobem, takže nebylo potebí uižímati zvláštních

opatení pi pesazování jich do volné pdy. (Elektricien
19(13. PoiZti, pekl.)

") Za následující informace vdím p. V. Etivertov, pedsedo-
vi ofbchodní Jtomory v St. Etienne, teterý mí poslal, když jsem
byl ve vzení v Cíairvaux, v dubnu 1885 velíce cenný popis Kxz-

Liných prmysl kraje co odpovdi na mj dlopis a chápu se

této píležitosti, abych vyjádil p, Euvertovi svj dík za jeho la-

skavost. Tato informace má dnes jen historickou cenu. Ale fest

to tak zajímavá stránka historie .malojprimysl.u, Že ji ponechá-
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žewa a dvata pedou hedvábí neb je pevíjejí a

otec -se syny Hltlají stužky. Vidl jsem takové malé
dílny v pedmstích St. Etiemieských, kde byly

koniplikované stužky (se vHádiamými nápisy) a rov-

nž i sttiížky jemmé umlecké práce tkaný na Urech

i tyech stavech, .zatím co v další místností pipra-
vovala žena obd a obstaráivafei domácí práci;

'To bylo v ddb, kdy v stukáském prmyslu byly

mzdy vysoké (dosahujíce pes 10 'korun: denn) á
p. -Eiíver -mi napsal, že. polovina pedmstsikfýchi (do-m v St, Etíenné bylai postavena od prytnlkáu, Aífe

vci nabyly velmi špatného vzezení, když se dosta-

vila krise v r, 1884, Zakázky nepicházely a tkalci

s-bužek museli žíti z nahodilých píjm. Všecky jejich

úspory byly broo utraceny, »Jak mnoho*, mapsa! p.

Euvert, »ibylo jich donuceno prodláti za nkolik! set

frank stav, .za njž bylí zaplatili mnoho tisíc Hran-'

k«. Jialký vliv mla táto krise na obchod, nemohu
íci, ježto aeimáim o tomto kraji informace z poslední

doby. Pravdpodobn se mnoho siužká vysthovalo
ze St. Btíenne, lod umlecké fikalcovství dosud trvá,

kdežto levnjší druhy stužek se dlají v továrnách,

^yroba zbran izamstaává 5 až 6 tisíc dlník,
z tóohiž je polovimai v St, Etienne a zbytek v soused-

ním kraji. Všecka práce se provádí v malých dílnách,

vyjímaje velikou státní .továrnu na zbran, jež nkdy
zamstnává 10 až 15 tisíc osob a nkdy jem na dva
tisíce.

'

Jiný dležitý prmysl tohoto kraije je výroba že-

lezného zboží, které se všechno hotovi v 'malých

dílnách v sousedství St, Etiemmiu, Le Ghambonu, Fir-

miny, Rirve de Gierom a St. Bonnet le Cháteau. Práce
je pravidelná, ale nrady jsou pravidlem nízké. A pe-
ce se rolníci drží tohoto prmyslu, ježto nemohou

\ám tak, jafc byla v prvém vydáni, tínv spíše, že jest velmd za-
jímavo srovnati jí se stránkami v textu, vztahujícími se k sou-
asnému stavu tébož prftmystt.
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obstáti bez mjiakéfao prmyslového zamstnání b-
hám -zimy,

Rooní výroba hedvábsiýah látek ve Francii dosa-

huje nemén než 7,558,000 kg y r. 1881;*) a vtšina
z 5 až 6 mil, kiž surového hedvábí, jež bylo hotoveno
v -Lybtnském Ikraijx, bylo hotoveno run. Ped drvia-

cetá -lety — to jest kolem r, 1865'— bylo 'tu pouze
6 až 8 tisíc" mechanických' stav, a veznieane-li dto

potu jak periodu rozkvtu lyotnského hedvábníckého
prmyslu llcbJem r, 1876, pak i kísí, která pišla v

r. 1880—1886 nemžeme se než diviti pomalénuuj po-

stupu pemny prmysloi. Takové jest též mínní
pedsedy lyohiské obchodní 'komory, který mí napsal,'

že oblas mechanického stavu zvtšuje se každého
roku tfim, žese spraeují nové druhy látek, omíchiž se

díve myslelo, že je nelze tlkJáíí na mechanickém
stavu; ale«, ídbdává, »pemna malé dílny v továrnu
jde .posud ta5c zvolna, že celkový poet mechanic-
kých' staJv dosahlufe pouze 20 až 25 tisíc <z celkové

miaissy 100 až 110 tisíc, (Oé té doby nnuiseí jisté

zínaion stoupnouti)

Hlavní rysy lyonského hedvábnického prmyslu
jisou tyto:

Pípravná práce — svíjení, snování a tak dále —
provádí se hlavn v nwolhych dílnách, nejvíce v Ly-
orai; jen nkoíiífk! málo dílen tohoto druhu ijest na
venkov. Barvení a úpravné práce provádjí se tam
lalké — ovšem že ve velkých továrnách' — a jest to

hlavn barvení, jež dlává zaimskianí 4 až 5 tisícm
dlník, ve kterém si získali lyonští továrníci tiak

velklé povésti, Btarví se zde nejen hedvábí, 'ale též

bavlna a vlna a nejen pro Francii, ale tíaiké z- álsti

po Londýn, Manchester, Víde a i Moskvu, V
tomto odvtví talldé se užívá nejlepších, stroj,**)

*) V r. 1«72 inila 5,134.000 kj. Jouroal <3 e U Sotielé
d e s t a t is t i q u e d e Paris, záí 1883,

"*) L a faíbríque lyon noi.se de soíeries. S o a 1

(P'as«é sod p r é s -e « 4. Vydala obcWní komora v Lyon
r. 1873 u píležitosti. vídeslké výstavy.
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Co se týe tíkaní,, provádí se, jak jsme práv vi-

dli, na 20 až 25 tisících mechanických stavech' a na
75 až 90 fciekícih runích' stavech, které jsou ásten
v Lyonu (15. až 18- tisíc nianích stav v r. 1885) a

hlafvn na vesnících, Dílny, v nichž kdysi bylo taožno
nalézti nikfoliiik tovaryš parnem zamstnaných; po-
zvolna mteep a dílny mafí nyní po vtšin ien dVa
až -ti runí, savy, nla nichž pracuje otec, uniaiííka a
tá .dotírottmaidý, V klalždém dom naleznete' jeSt
dnes takové dtimy. Továrník udá všeobecné pokyny
co se týei druhu látky, jež má- býti tkána, Jeho 'kre-

slící pirovedotu vzor, ale dlník sám si musí nalézti

cesitiií, jaík. utíkaiti nitmi všech barev vzorky rta papíe
nakreslené. -Dlník palk neustále tvoí nco nového.

a mnoho zlepšení a obfjev bylo provedeno dlníky,
jichž pravá jmié«a zstala neznámá.*)

LyonStí tkalci udrželi si až dosud cbáralklter elity

v prmyslu, vysoce uimleoké práce v heáváfoinýcih

láfckách. Nejjemnjší, skulten umíecké brokáty,

samety a alkisatmity tkají se v nejmenších dfiniáloh, v
nichž jest jeta jeden nelb va stavy. Na neštstí je

všalkf vrtfcaJvosít poptávek' po zboží tak vysokého stylu

asto píinou bídy mezi tkalci. V nedávné dob,
kdy se poptávky po jemných druzích hedvábí stávaly

idší, uteklí se lyoniští tikalcí k výrob látek nižších

kvalit: fouáad, ikfép, tó, na nž ml Lyon -v

Evrop (monopol Ale nyní se vyrábjí obyejnijší

druhy zboží míKany lidmi, na jediné sitran v továr-

nách v Lyórra, Sasic, Rusfcu a Velké Britanií ai 'na

druhé stran rolníky v sousedních departementech
francouzských al rovnž i ve švýcarských vesnicích
v basileSskiéW a ouryšském kantanu a ve vesfflickh v
rýnských provinciích, v Itálií a Rusku. '

'

*) Die Ha.a<&ináu'Stri«in.<Ler Schweíz: Auszuig
au s den Er^ebntisen der e idg ca H ssiec b eai B e-

triebsrate 'voro 9. Au.g, 1905; E, ÍR-yser, Llmdíuetr i e
toiri-og í c, Zurich 1909; J. Beak, £>i e Sch w e iz'e r i s cli e
H a uis inu is t rí'e, ilh-re fióciale und w II r t (s1 cíJi a f -t-

liché Lage Grutlivereín 1509.
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Stfaování íraroouiaského hedvábnickéiho: pruiysiu
z msta; éty vesnic poeaáo již dávno — to jest 'kol

roku 1817 — ale nejvtšího rozv-otje dosáhlo Woyfoé

v lettech- šedesátých:. Kolem r, 1872 bylo rozšíeno
sfldoro 9.O0O runích stav nejen v departementu
rhónském, ale i v aísneském, ísrském, loireakém,
aaone-et-ioipeaJkém, ba i v dlrómeském, artdbegjkm
a sarvoietskéun-. NSkidV byly sfcavy dodávány obchod-
níky, ale vtším- dílem si je tkalci saaní koupili a
pracovaly u nich hlalwi 'ženy a dvata v .hodinách,

kdy nebylo práce pi zemdlství. Ale jíž od r. 1835

mlo sthování hedvátanického prmyslu * msta na
•vertkov za. nássteek! zizování velcých* továren ve
vecsaeích, továren, které se stále po kraji rozšiují

a roesd venkovským obyvatelstvem hrozanou zikáizu

zpsobují.
Postaiví-lí -se na vesnici nová továrna, piláflcá na-

jedi&ou dvata a ásten i hochy t okolního1 ven-

kov-e Pévoato a hoši jsou vždy šastni, že 'nadešli ne*-

záSAslé živobytí, jež je osvobodí od dozoru v rodin.
ISáisledlkem toho jsou mzdy továrních dvat nesmír-

n nízké. Souasn pak je vzdálenost z vesnice do
továrny obyejn velká, takže dvata ie nemohou
vraceti dom klalždíébo dme, tím spíše, že pracovní

doba jest obyejn dlouhá: Zstanou . tedy po cely

týden v továirn v kasárnách a vracejí se dom jen

v sobotu veer a v pondlí pi východu slunce pro-
jíždí vesnicemi vz, který je odváží zprij do továrny,
í&vpt v kakámá-oh. — nezmiuje 9e o jeho mravních,
náisledicích.'— v (krátké' dob zbaví vcaiía fnoftsosti

pracovailí nai polích, A kldyž paik vyrostlou, tu po»
zWají, že se nemohou uživiti.- z níz%é madý . toválrttot

rx«kytovane; nemiohoii se vtok již vrátiti k rokáokér

mu životu;.
-.'.

Lze snialdtno vidti, jakou to zkázu zpsobuj* to-

várna; na vesnicích ia jafk nejistá jest její vlastní exi-

stence, založená na velmi nízkých mezdách placených
venkovský dvatm. Ona nií rolníkv domov, iní
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život mstského dlníka ješt nejistjším následkem
konkurence s ním a celý prmysl se nalézá v ne-

ustálém stiaivu nejistoty.

Trochu informací o souasném . stavo-malaprmy-.
sítu v tomto iktraiji nalétne se v textui nemáme- však,

na- oieftsAÍ, ipopisátaí souasného ;prmy^ovéh<»'-vživo~

ta- v Lyonském Udrali, jež bychom mohli s hoením po-
pije*n arovtoati,- "'. "'''''

y V. — IVtaloprmysl v Paili,

Bylo by njetnožno vyjmenovati ade všecky druhy
miaiiopranyslu, který se provádí v Paíži; tafebvé vy-

jmenována,nebylo by ani úpln, protože faíffiébo

rokta vtdhá&ejí v život nová odvtví. .PlNpomeniU tedy
jen nkteré, z nejdležitjších íprmyiaí, ''.'.

(Velký poet jejjich' jest samozejm- spojen-' '» ren-
ským šartstívem; Konfekce — to jest 'Výróbái-vte-

nýcl áisíí 'žeoddého odvu — zaflntftoilvá
, nemén

než 22 tisíc pracovník v Paíži a jejích výroba, do-
sahuje 72 unii'. K ron; píptrava šatstva zametináivá
15.000 žert. jichž roní výriolba' se odhaduje na 57 mi-
lion -600.000 K. Parádilo, obulv, rukavice aitd. jsou

rovnž tak dležitá odvtví maloprmyslu a paíž-
skéhto' domáteího prmyslu; tak tvtrtííraa všech Šnero-

Vafek tiSiltýoh' ve Francia' {ta 12,000,000 z 48 míli K)
hotoví ee v Pafiži.

Rytec-tiví, IdnihvaBaství a pepychové piaplwáotví

vžeho druhu, rovnž jíko výroba hudebních a tne.te-

raáJtidkýdh' nástroj ji*xu rovniež taková odwSfiví, v
•nidhá paížský pracovník' Vyniká, Výroba kolík fest

jiným- velmi dležitým obotrem; pouze lepší dtohý
tchto se vyrábjí v "Paíži, kdežto obyejriéfší dWíhy
se vyálbSjí ve stediscích! v textu jmenovaných
(feiute Mialrhe, Aíane aít.). 'Rovnž kartái? vyrábjí
se v malých flnáteih; primyBí tento má roní obrat
19,200.000 K v Pafiži a sousedním departementu
Oise, i
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.

K výrob nábytku jest v Paíži na 4340 dílen, za-

mstnihrta^teích prmrn po tech, až 'tyech pr&cov-

nícieh. Pí hodináském prmyslu nalézáme 2000 -di 1

le s pouze 6000 pracovníky a jeho produkce kolem
24 -mši. K tvoí pes "to jednu (tetinu vší hodSnásfcé-

produkte ve Francii. Výroba! safiánu (im a r o q u e >'-

nerie) dosahuje znai&né výše 12,000,000 K, a jest

v ní zamtštoáno pouze 1000 osob rozdétených -ve

280 dílnách'; tato vysoká suma sama" potvrzuje vyso-

kou umleckou hodnotu paížského pepychového
koženého zboží. Klenotnictví, co se tý&e pepycho
vý-oh pedmt i co se iýe levného zboží všeho
dknháVjest taiké jednou ze speciallít paffiak&bo «aÍo-
prtýslti á jinou vetaú dobe známou specialitou

jšt výroba umlých 'kfvtbi. Konen musíme, pipo-
menouti výrobu koár a sedláství, jež má své sídlo

v malých mstech kolem Pažíže, výrobu jemných sla-

mných, kiíobouiki, ezání sflola a malbu skla a poxcu-

láu a etné dílny pro pepychové knoflíky, ozdoby
z perlet a drobné pedmty z kosti a rohu.

X. — Maloprmysl v Nmecka,

LitteraJfcum o maloprmyslu v Nmecku -jest velmi
obsáhlá', Hiavní díla pojednávajfcí' o tomto pedtotu
možiao maiiziti v celk neb v pehledu ve Schmolle-
rovýcft Jahrbucher nebo v Coruradov S am m-
lung ^aUlOnjail-Skonom ischer unii $4.2-

ti!*-*i6cli'er AbWansdl ungem K. ceSktóvfc.

mu pehledu o pedmtu aí fc bibliograf, údlaljan nej-

lépe -poslouží Scih&nlb-ergovta Vo Ik w í r t s c% a f t s-

1 e Jíte; íivaadk! II., klterý také1 obsahuje- výborné po-
známky z vlajstoí oblasti ' msloprmysJu fair, 401 fc

nesl.) a rovnž t výle jmenované dílo K, Biíchera
{Ujnit er»ucfcun| en uber diie Lage des
Handwerks in D eut s chíand) Práce p. 0,
Schwarze, Die - Bet rieíbsf otffle der rrio-
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de-rnen Gr os s iddusí r i e (Zeitschrift
i.ii, r S taatisw.issenschaf t en, sy*z., XXV,,

str. 535) jest zajsanayá s-vou analysou . výhod velko-

prmyslu a mi^wptmyslu, která' dává autorovi for-

eoukjvaítí tí ná^dující initele na prospch prvého:

t. úspora v Cen*.' hybné síly, 2f4 diba iprápe. a; její

haOTwpióká orgacMeace a 3i výhody pi pa-odeji vý-

robku. Z tchto íí initel poc4>ýyá. prvý. ceny rok

od roku následkem, pokroku v penášení energie,

druhý .existuje ta^jtéž y nrfoprmyslu a v též« míe
<jako ve

.

" v.elkojirmyslu (hodUnáffá, hraítái afbd-),

taWže pouze tetí zstává v plné síle, ale Cento ini-

tel, jak bylo již pipomenuto v textu této knihy, jest

initelem s o c i á i ta ím, initelem, který úpln záivisí

na stupni rozvoje -sdrnižovacOio ducha mezí výrobci

JCdyž byl proveden podrohiniý census v x. 1907 dio-

plškem lk censu z r. 1882 a 1895, byla pivedena

na svtlo velmi dležitá a aaceJU spolehlivá dat* uk%
zující dležitost a vytrvalost malaprmysilu a byla

uveejnna ada velmi zajímávýcK monografií, pojed-

návajících o tomto pedimtu. Uvedu tedy nkterá
z nich, k nimiž možno se s . výhodou obrátiti.- Dt. Er.

Zahn, Wir ts ch af 1 1 ich e Ent wícklung,
unter besonderer Bercksichtigung
der Volksz áihluing, 1905, sow.ie der Be-
rufs un.d B etficbszahi'1 ung, 1907; Sonder-
abJíuck vaus der Amn.alen dée Deut-
sche n Reich s, Mnichov 1910 a 1911; Dr, Joseí

Gcund-zel, System d e.r Indlupt rí epolitíkj
Lipska 1905 a Der Si eg, .e* Industria,l i s

-

•mu.s,. Lipsko 1911; W. SonakaírL »Y*a4a4$8.y4s«fl

(H*u^inidu»trie)«, v. , Conradov- H a.n, dwo r-ler-
buoh der Staats wis.se a* c balí en, IIÍ» vy-;

dáni, sv, VIII.; R. von de* (Bargiit, B eru f, G « a el

l

r

schaftliche Gii edern-mg. u?td Betjrieb
int D eivtscíh en ÍReíclhe, v Vortrágp det
Gehe-S tiftung, *v. IL, 1910; a Heinrich Koch,
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Die D c u taché Hatt si ndus tri e, M. Glctad-

bach, 1905. Mnohio jiných dl možno naléfcti ií téohtp

autor. -
. .

Ve všech tchto WnáiWáclí oalczm.cííaáí áa&ší po-

tvrzení mySienelk o maloprmyslu, vyjádených v Ví.

a VII- kapitole této knihy. Když jsem je rozvinuj v
prvéro- vydání této áeráhý, -bylo mi namítáno, že a'
e^isteasce velkého pota maloprmysl jest beze-
sporná a až jejích velké rozptí v zemí tak velice

pokroilé ve svém prmyslovém rozvoji fako je

Anglie Jiebytta- nf^dohospodam známo, pec*
tento íakt nedokaizufe nieho. Tyto prmysly

_
jsou

spíše 'pežitky a WýbyohoBn mli data o rozliných
tídách prmyslu za rozliných asových
period, vidli bychom, jak rychle maloprmysl
mízíí

Nyiií níáieie jaková data. práce Nmecka, pro pe-

riodu z r. 1882, 1895 a: 1907 a oož jest ješt cennjší,

tdhto dhraeeft pt let spadá do doby., kdy se poal
rozvíjeti v Ntmecku prmys-1 ve . znané míe a se
znanou rychlosti Zde tedy mlo by býti vymírání
maloprmy-shi, jeho »pohlcování« velkými podniky a
pedpokládaná xkancentnae kapitálu« pln 'vidi-

telná'.

Avšak íselné výsledky, tak jak se' j:eVí z tchto
tí cens, a jak byly vykládány tmi, kdož je studo-

vali, ukazují pravý opak. Postavení maloprmysl v

žyot prejysíoVé zem- jest .pesn takové, .jak to

mohlo' býti pedvídáno 'pe dvaetiptí lety a éasto

jest popísováiuio tmiže «iovy, jichž jsem já užil.

'Nžm«cký. S ta t i s t i se h e s J a h r b u c h udává
nám rozdlená dbiiciva v rzných' prmyslech n-
mectfcé' íše v r. *882 a 1895. Ponechámé-íi stranou
všecky závody' píináíežejíl obchod a pr-oe^ liho-

vých' nápoj • (955.680 mŠYáéiC,' 2,l'65.638 ; zarosína-
ných) a též 42.321

;

k8vo«*.: 'z o&oíu zabradnácM, irý-,

bárství a dtrbeShiétvl (103,128 dlníctíVa v r. 1895),

tu bylo na všech prmyslech, 'dlní v to* pofiaje,
:
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1,237,000 emeslník samostatm pracujících a pes
900.000 závod, v nichž bylo zamstnáno 6,730.500

osob. Rozdlení tchto v závodech rzné velikosti

bylo náisledbjící:
r. 1895 závod tiartnfcpfch prúiar

na zkvvá

emeslník pracující sám 1,237.000 1 ,237,000*

'

—
Od 1 .do 5 zatmstmajiých 752572 1,954.125 2.6

» 6 » 50 zamstnám, . 139.459 1,902,049 13

pres 50 zamstnaných 17.941 2,907,329 162

Celkem 909.972 6,763.303 7.5

(S emeslníky) •' (2,146,972) (8,000,503) !4)

Po dvaceti letech bylo rozdlení prmyslu, jak se

jeví v dalším censu s roku. 1907, toto:

emeslník! pracující sám 994.743 994.743* —
(M 1 do 5 zamstnaných 875.518 2,205.539 2,5

» 6 do 10 zamstm. 96,849 717.282 7

» 11 do 50 zaonsta. 90.225 1,996,906 22
>» 51 do 100 zamstn. 15.783 1103.949 70
» 101 do 500 zatoisfai. 11,827 2,295.401 194

pes 500 zamstnaných 1.423 1,538,577 1081

Celkem 1,091,625 9,858.120 9

(S emeslníky) (2,086,368) (10,852.863) I 5)

K vli srovnání uvádím též (v zaokrouhlených í-
slech

)
poet závod v onch tech censech:

1882 1895 HO?

emeslník prac, sám 1,430.000 1,237.000 995,000

od 1 do 5 zamsto. 746.000 753.000 875.000

o 6 db 50 zamsíte. 85.000 139.000 187.000

pes 50 zamstnám, 9,000 18.000 30.000

Celkem 800.000 910.000 1,092.000

{s emeslníky) (2,270.200) (2,147.000) (2,086.000)

Z posledního sítání jest zejm patrný rapidní po-
lties potu .emeslník samostatn pracujících, hlavn
bez 'pomoci motoru.'.-Takový individuálni zpsob ru-
ní výroby jest; pirozen v poklesu i když se mnozí
emeslníci nyní ohiracejí k njakému druhu hybné
síly a vezmou si jednu neb dv námezdné síly; to
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však -njikteírak nedokazuje, že by byl malaprúmysl

provádný pomoci stroj v úpadku. Census k roku
1907 doíklaauje pravý- opak a všichni, kdož vc stu-

dovali, též to rozpoznaii,

»0. pedpovídaném úpadku malých závod, za-

mslmáívaijícich. pt a mén osob, není ovšem žádných
známek,* píie Dr. Zahh v nahoe jmenovaném díle.

Z 14.3 milionu lidí' žijících ž prmyslu, patí orných
5.4 míiíomu do oblasti malopxmyslu.
Tato kategorie, datekia jsouc njaijého poklesu,

n&íotpak anain stoupla od r, 1895 {ze 732,572 závod
s 1,954.125 izamstaanými v r. 1895 na 875,572 závod
se 2,205.539 zamstnanými v r, 1907).

Nad to, není ve vzestupu jen- velmi malý pirmysl,

ale též malý prmysl, který vzrostl dokonce ryeli-

le}i než onen— totiž o 47.615 závod a 812,139 za-

mstnanc.
Co se týe -velmi velkého prmyslu, -ukazuje po-

tfrobná .anailyisa toho, co popísu|í nmetí sta-tijsíti-

tíové jako obí závody fR í e s e n b e t r í eb e), že

tyto • patí' hlavn industrii pracující pro stát, nebo
utvoené v dsledcích státem zaruených monopol.
Tak' na piklad zamstnává Kruppova akciová spo-

lenost 69.500 osob ve svých devíti rozliných závo-

dlech a íkšaíždý ví, áe Kruppovy dílny jsou ve skute-
nosti podízeny stáhla

'Mínní výše jmenovaných nmeckých autor
O faktech' daných' prmyslovými censy jsou velmi

zasjímiava.

Hovoe o maloprmysilu v Nmecku, píše p. Som-
bárt v láníku »Verlaigssystem (Hausindustrie)*
v Conradov Han dw a r t e r b u c h:

Z censu 1907 plyne, že ztráty v maloprmyslu
jsou skoro zúplna omezeny na ty domácké prmysly,
(které se obyejn popisnijí co staré, kdežto vzrst
jest patrný u domáckých prmysl nového pvo!du.«
Statistická daita potvrzují že »v

:
nynjší dob prod-

dlává doTOáckíý iprmyrsit faikýsS druh omlazovaná;;
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na míst vymirajících vyrstají- nové, vtšinou stejn

pocetaé« (sír, 242), Ppof, Somfaart poznamenává, že

totéž se dje ve Švýcarech Kt odkazuje k nkolika.

novým .pnacem » tomto pedmtu.*) •

Div J, Gruinizl pichází ikl podobnému závry,; »Ži-

votnfiíátušenjost ukazuje, že domácký prmysl není

dne&i již .odbytjow formou prjmyslové orgaaiis&ce,!"

píše ve výše .jmenovaném díle, »naopak uk&zuje; že

má zmaónou žívoteií sálu v ..jistých odvtvích. Jest

rozšíen n» všech odvtvích prmyslu, ve ' kterých

má emeslo své výfcodly ped stroj, prací* (sir1
, 46.),

Udržuje se také jvšucte tam, kde cena práce pesa-
huje velmi zman cenu hrubého výroblkiu a konen
ve všech odvtvích vnovaných výrob pedmt,
které s* rychle mní s roní dobou neb 'dle yrtoch
mody. A ukazuje ístr. 76 a 179), jak stoupal domácký
prmysl v 'Nmecku oi r. 1882 do 1895 a jak znan
je rozšíein po Rakousku, Francii, Švýcarech, Itálií,

Bekji a Anglii,

Závry p. R. van der Rorghta jsou zcela* podobné,
»J«st pravda,* praví Ur. von der Borgkt, »že poet

esmeslnák samos-taitn pracujících se zmenšil ve; vt-
šin; prmysl; . ale pedstavuje dosud dv ptiny
všech prm. závod a v nkterých prmyslech i víee

než polovinu- Souasn pak malé závody (mající je-

den aé pt dlník) se co do (potu zvtšily a tvoí
skoro polovinu všech prmyslových závod a v n-
kterých skupifriách í více než polovinu,

«

.Dílo p, Kocha., Die Deutsche H a u s i n du-
strie, zasluhuje zvláštní pozornosti, ježto obsahuje
rozbor prostedk hlásaných na jedné stran za úe-
lem vyhubení domáckých prmysl a na druhé stra-

n za úelem zlepšení podmínek dlhictva- a pr-
myslu samého pomocí kooperace, úvru, dílenských
inspekcí a pod. .

Y. — Domácký prmysl ve švýcarech.
Máme v elmi- zajímavé monografie pojednávající
*} Sem patí poziiáíka, irved«ná na sir. 318.
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o jednotlivých odvtvích švýcarského maloprmysiu,
nemáme však dosud takovýcS* obsáhlých statisti-

ckých iiá)á§ú jako jsou ty, jež bylý pipomenuty
v .textu, když bylo hovoeno o Nmecku a Francií.

Pomaže v r. 1907 byl uinn prvý pokus k získání

pesného poctu dbiíctva zamstnaného v tam obo-
ru, jejíž oznaují Švýcarští statistikové co Haiusin.-
dusttrie, i »vdbmácn) prmyslové rozšíení a1

doplnní továrního! prmysl« '(der haaSíntíu-
stríeíle An.ha.m-g der Fabrifcimd-ustifi*).
Až db té doby byla to »aibsolirfn neznámá'' veliina^.

Psobilo ,to 'tedy na rnmohé jako zjeveni , IWdyž- prvý

hrubý odhad prc-vedený továrními inspektory, udal

íslo 52.291 dlník náležejících do této kategorie

naproti 243-000 osobám zamstnaným ve všech to-

várnách, velkých i malých, v tchže odvtvích.
O nkšoíšJc let pozdji dospl Scfeuler v Zeítung
fr S cbiw e i z erišc h e Statistik, 1904 (vy-

dán zvláštní otásfc) lit íslu 131,299 osob zamstna-
ných v domáckém .prmyslu a i tato cifra, a je1 mno-
hému blíže sk-ut-enoistí než pedešlá', pece ješt ne-

dcsiájhuje skuteností; Konen úední sítátníi pr-
myslu, provedené v r, 1905 udává 92,162 osob zamst-
najnýcJí v domácím prmyslu v 70.873 závodech
v tchto odvtvích;, textilním, hodináském a: zlat-

nickém, .pí pletení slámy, pi výrob látek a šat-

stva, v odvtví devaském a talbámick.ém-; Repre-
sentuje talki více než tvrtinu (28,5 pro,) ze 317.027

dlník zamstnaných ve Švýarech v tchlže odvt-
vích a .15.7 pro, ze všech prmyslových pracovník,
jichž bylo 585,574 v r. 1905,

Z tchto práv jmenovaných 92,162 dlník zalzna-

mewainých co náležejících k domácímu • prmyslu,
patí skoro ti tvrtiny (66,061. v 71 168 závodech)
k prmyslu! textilnímu, hlavn, pletaství s. k .výrob
hedvábných látek'; pak' pijde prmysl hodináský
(12,871 osob v 9186 závodech), pletení slámy a vý-
roba šat&tva. Nicmén i tyto údaje jsou. ješt ne-
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úplný. Nejen že bylia .v censu vypuštna.- nkterá
menší odvtví domáckého prmysly ale nebyly též

poítány dti íttltaŽtší itmácti let, v domácím pr-
myslu izaimatoaiQé, • jichž poet se odhaduje na
32.000.

Krom toho bylo sítám* provedeno v lét, 'bhem
»cizineoké sezony«, takže . se nedostalo do cemisu

znané množství lidí zamstnaných v rzných domá-
cích prmyslech bhem zimy.-

Teba také 'poznamenali, že švýcarský census za-

hrnuje pod .jménem Heíon-arb eí t (dontácí pr-
mysl) pouze ony »závislos;ti na .prmyslovém za-

mstíniavafteii«, které nefevoí samostatné továrny

uvedené pod správou zamstaiavatelslkou, takže ty
dílny a maúé továrny, jichž výrobky se prodáVagí

pímo spottebitelS, rovnž 1|ak jako malé továrny

pímo spravované malými zamstnavateli, nejsou do
•této kategorie zaazeny, •Veíz.me-li se vše to v úvahu,
nutno uznati správnost závru, že »dk>rnácký prmysl
jest ve Švýcarech rozšíen v mnohem vtší míe než
v kterékoliv jiné zemí evropské« "íklrom Ruska),
závr to, jejž nalézáme v pracném díle, uveejn-
ném pi píležitosti výstavy švýcarského domáckého
prmyslu v r .1910 a vydaného p. Jos. Lorencem
(Die Wiirts ch af ti ic h en mnd sociálen
V erh áítni ss e í« die* S ch w ei z eti s'«4xe n

Heímarbei.t, Zurich, 1910—-11, str. 21).

Dležitá vc, na miž jest ukázámo v tomto díle jest,

že více než polovina délníctva zamstnaného ' v do-
máclkém prmyslu má krom toho ješt .jiný diruli

píjmu;
Vdmi mnoho z nich vnuje se zemdlství, 'takže

bylo eeno, .že ve švýcarech jest »otázka domác-
kého prmyslu stejn otázkou rolnickou jako
dlimckou«.

fiylo by nemožno shrnouti na tomto míst zají-

mavá data, obsažená v prvých tyech svazcích' uve-
ejnných- p. Lorertzem, jež pojedinávaijí o -bavlná-
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ském, Ji-eává-binickém a Ináském domáckém pr-

myslu, jeiich bojí potí stroji, jejich porážce v n«fcte-

rých odvtvích a jich udrženypdy vjiných odvt-

vích <a -ta .dále. Musím tedy odilcázati tenáe na

toto velmi pouné' dílo.



— 330 -

'
lr^ _ ^

'ÍK/Fli

Obr. 1. Na obrázku j*«t znízornn pomr eeikov* ob«Séláv«ne

plochy k p'ole vénoTané obilioim vbec a piecici zvláSt re

Velkfc Briíscii • Jnku. . •
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Obr. 2, Pomér obdlávané plochy vnované v Belgií obiiíoíí

vbec » plenící xvSiíté,



— 232 -

Obr. 3, Jené stcaisko šs 110 stébly vypstované Majorem

HaUetteta sáíením po jediném zrnu.



Doslov pekladatelv.

Petr Alexejevi Kropotkin není eskému tenástvu ne-
známou osobnosti. Celá ada jeho prací' hýla již peložena do
eštiny a nalezla náležitého; ohlasu unezi naším socialistickým

dínúetiv-c-ai, zejména severo- a yýcfoodioesíkýinl. Tak v knihovn
»Samo*tatností« byly vydány »Baimtí revolucionáovy*, ná-
kladem »Korau«y« rozšíily se ,po echách trafcouskou censuro
zabavené -^Bu-í-jvy .éi« a poslAze. u Borového vyíla

:
»An«.r-

chí-stická morálka* -spo&u-. s nkolika drobnými -pracemi. Jako
samostatnou pílohu otís&lá »Zádruba«, »Anarohie, její fiioso-

íie a ideál* <a liberecký uPiroletá* knížeku »Nová Doba«.
Vydáním ^wP-aJi, í-ová-ren a dílen* pedkládáme eskému te-
nástvu jédrio' z Wasvoích id! Kropotkínový-ch. jemuž on sám
piítá velkou dležitost a jež také nyní- bylo v Rusku bolševiky
vydáno. Páli bychom si," aby tenái dílo toto nejen peetli,
ale i piln prostudovali • a pouili -se z n-ho pro praktický
život. Pro toho, kdo umí .ísíi, (jest nevyerpatelným, zdrcje.n

podnt jak pro innost na poli hospodáském, tak i pro in-
nost politickou, ukazujíc nejen na íklamndst mnoihých dnes
všeobecm za správné .uznaných teorií, ale i na nové, správ-

njši cesty, jiími-ž lidstvo se dopracuje lepší budoucnosti.

•Petr KroipoLkin narodil se. <r. 1842 v Moskv jako len jedné
z nejstarších 'šlechtických rodin Ruska. Jalko dso-jnik u a-mur-

ekých kozák procestoval velikou ásl Sš1»re a MajwJžurska
a vzdálen spoleenského ruchu vnoval se usilovné sebe-
y-rdlavac a vdecké prácí. Studoval hlavn národopis. geo-
grafii a geoío^ii.

Vidi ukruttvosíi rusiké carské vlády pí pjtlaování pol-
ského povstání, dochází k názoru, že nemaže nadále zstati
ve státní sružb .a proto jí opouští a odchází- na universita do
Petrohradu-, kdež studuje matematiku a zempis. Tehdy také
byí tajernnákem Zempisné Spolenosti, nai jejíž popud r. 1871
probádal ledovci Finska a Švédska. Svými pracemi v íoovto

oboru stal se rázem známým po celém vd-eckérH Svt.
.'. Aile již tehdy rozhjdl se Kropotkin vnovati se povzneseni
lidu, nebof jak sám praví — všechna zvuná slova, o pokr-oku,
pffów^Srená v dob, kdy sami initelé pokroku- vzavnjí se lidu,

-všoefaitý-ty hluné fráse — Jsou .pouhá sofismata. -Proto- se
vzdáivé :Tnt*a generálního taiemaiíks! wZernpisaé Spolenosti*
a odjíždí t-, 18-7,2 d-o Belgie ai Švýcarska, kdež. se czssanjttje se
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Kápadoevraaským hnutím dlnickým a pipojuje se ik M•-•/'.-

národnímu Sdružen; Dlník* (Intemiacionáie.i. Ješt thož rcliu

vrátil ss do Petrohradu a $taí se tam význaným lenem taj-

ného svs.íu ajkovc, kterýžto kroužek byl ohniskem propa-
gandy revoluních náizoru Bakunincvých. Ktapotkín pracuje

píkn na rozšíeni revoluních idejí a pi .persekuci r. 1874 ie

zaten a uvznn v pelropavlovské pavr.ostí. odkudž se mu —
k nemalé zlosti samého cora — podailo prchnouti do Anglie
t. 5376.

Z Anglie odebral se Kropotkin r. 1677 do Švýcarska, kde
strávil plné tí raky. Tehdy vriii -se Kropotkí.n na pole annr-

chistkké -teorie, aby vdecky podepel anarchístkkou doktrínu
prakticky do t doby propagovanou proslulým revolucionáem
ruským Michaelem Bakuninem. R. 1879 zaíná vydávati v celím
svél známý anarchistický orgán >-La Revolt*, pedchdkyni
pozdjších Gnaveovych »Les Terups Novrveaux«. Záhy (r. 1881)

je pro svoji innost vypovzen ze Švýcarska. Po té pobýval
stídavé ve' Francii a Anglii. Ve Francii byl odsouzen r. 1883

»pro píslušnost k zapovzené spoienostu (lavternaeíonále) na
pt lot do vezení a žaláován až do r, 1886, kdy na popud
anglického a francouzského umleckého a vdeckého svéta byl

amnestovin. Od té doby až do ruské revoluce žil v Anglii a

dnes žije v Dmitrové (moskevská gubernie) v fiuíku.

Na nynjší události v Rusku dívá se klidným c-kem vdce
a socialisty. V dopise dánskému spisovateli Jiímu Brandesovi
jrwvi:

Prožíváme v této chvíli to. co Francie prožívala za jako-
bšnskž revoluce od záí 1792 do ervence 1794, jen s tkn roz-
dílem, že je to sociální revoluce, která hledá svoji

cestu. Diktátorská metoda Jakobinú byla špatná. Nemohla vy-
tvoiti stabilní organizaci a vedla nutné k reakci. J.kobíni
dovršili však v ervnu 1793 zrušeni feudáiních práv, zapoaté
•r t. 1789, kteTé ani KcnstítuMita. ani Zákonodárné Shromáž-
dn! nechtly dokoniti. A vyhlásili slavnostn politickou rov.
n>st všech, oban. Tyto dv nesmírné základní zmny šly po té

celou Evrcpou.
jpcdobná událost odehrává se -na Rusi. Bolševici usilují

pomoci 'diktatury jedné frakce strany sociáln demokratick

ž

zav-asti socialisaci pdy. prmyslu "a obchodu. Ta-to zmn i,

kterou se snaíi provésti, jest základním principem socialismu.
Na neštstí metoda, kterou- usilují pesaditi silné centrali-

zovaný komunismus, pipomínající komunismus Baibeulv, oebro-
nrujíce souasné konstruktivní prácí lidu, naprosto znem>žuje
sntar,«

A Krc-poíikin pcstavil se rozhodné proti jakékoliv -ozbrojen-'

úrterveaci v Rusku, žádaije, aby Evropa, místo aby hrála úlohu,
kterou Raknw&o. Prusko a Rusko hrály proti Francii, pomohla
*usk.i».nu lidu z jeho téiké situace vypracován™ nového ži-
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unlii, |ohr>t obrysy se iiž poínají rýsovati. Evropa nemá po-

•Uati do Ruska diplomaty a generály, ale chleba, náadí a

organisátory, kteí dovedli spojencm pomáhati proti 'hospo-

dáík: deserganisaci a k zatlaení barbarského vpádu Nsmcú .

.

Vedla práce agitaní byl Krcpoíkin i publicisticky úžasn
inný. Napsal a. vydal etné cestopisy, zempisná díla, spisy

z oboru právní fílosjfie. národohospodáství a politiky, atd.

Ke studiu Kropotkinova ueni o právu, slát a vlastnictví

itou nejdležitjší ijeh.o velmi etné drobné spisy, novináské
lánky a 'tiskem vydané pednášky, láuky, které vyšly v letech

1879 až 1882 v ženevském asopise >.Révolte«. byly vydány
r. 1885 v knize »Paroles t*n révolté« (Buiovy ei),
DnUší vtši dílo. v némž Kropotikin rozvinul své uení, .jest »L a

Conquíe du pain (Dobyti chleba) z r. 1892.

KrQpotkín. svsje ueni na«ývá anarchismem a praví

o tom v ^Buiových eích«; »Když se utvoila ve stedu
tntemacicnály nová strana, jež neuznávala aulo rity uvnit tc-

hotj sdruženi stejné jako zavrhovala vbec každcu autoritu,

nazvala se stranou federalistickou, pozdji protiautorítáísikou,

nebo protistátní. Tehdy se vyhýbala nazvati se anarchistickou

stranou. Sl>vo an-archie (tak se psalo v té dob) zdáilo se

poutati novou stranu k prcudhonovcm, (tah i reíormistické

ideály tehdy Intemackwála potírala. Ale ipráv protj oblíbili

si toto pojmenováni' protivníci nové strany, aby zpsobilí zma-
tek; vždy .jiní umožovalo tvrzení, že již z pouhého 'jména

plyne, že chtjí stoupenci nové strany jen nepoádku a ohaosu,

nestarajíce se o nic dále. Awarohis-tic-ká strana nezdráhala se

pijati 'toto jí dané .poímeootvátií. Slov> anarchie, vy-

jadující negaci celého t, zv, poád/ku a upominající na nej-

krásnji; cikimžiky v život národ, jest d >be voleno pro
stranu, jež spje k výboji lepší budoucností,

«

Dle Kropotkina jako nejvyšší zákon platí ipro lovka vý-
vojový záken pokroku lidstva od mén štestnéro bytí k životu

co možno nejvíce šastnému. Z tohoto zákona odvo-zuiie pak
Kropoíkim píkaz spravedlnosti a pikaž sOy k inu. A Kro-
potkio vn. že nastane vývojový stupen, Jedy pomine ne sice

právo vb*c, 'ale právo uzákonné. Z právních norem píštího
vývojového stupn uvádí Kropotkin na prijéro míst tu. že
»6n:louvy budou musiti býti dodržovány«, a dále, že »nejen
prostedky výrobní, nýbrž vbec všecky vci budou spjleóoým
vlastnictvím*. A koneon, že »každý, kdo jistou mrou spolu-
psobí, pi výrobe, má právo žíti a nejen i 3, nýbrž má právo
ztli pšíiesnné<i.

Krapotkui .je pesvden, že v pokroku lídslva od rané-
ifasttvžžw žtí k životu co nejšastnjšímu, bude- míti lidství
výv*ový stupen, jemuž náleží stát, brzo .za sebou. Na neiblíie
(??;*.». stupni vývoje lidstva zaujme mtsto státu spoleenské
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souiH založené na právní norm, že smlouvy r.rusí byli do-
držovány.

Také vlastnictví bude odstranno. Ne sic* vlastnictví vbe:.
ale jeho dnešní forma, vlastnictví soukromé. Na ieho místo

nastoupí vlastnictví spolené.
K tmto cílm dojde se dle názoru Kropotknova so-

c i á In i1 r e v o il u c J, t, i. násilným .pevrate m, jenž propukne
.sám sebou, ale- na njž id-aké mysli pipravovati je úlohou tch,
kdo postihují a znaijí pochod vývoje.

Není mi možno na malém prostoru, který je vyhrazen to-

muto doslovu, nartnouti alespo osnovu Kropotkinova anarcho-
korftunistícícho uení. Zmínil 'jsem se proto jen o nkterých
zásadách, kterými ije ve svých úvahách veden.

Uskutenní anaircho-ikomunístické spoJexiosti pedpokládá
nové svobodné lidi s miovou, vyžši mravností. Té u soníasné
generace není a musí býti teprve vypstována u mládeže. Hle,

jak hovoí Kropotkin Ik mládeži í<u ip. v »Anarchistické mo-
rálce*:

»Cítíš-H v sob sílu mládí, ohceš-li iti, chceš-!i užívati ži-

vota celého, pkiého, pekypujícího, — ctlí poznali plný požitek,

jez si živoucí bytost mže jen práti — bud sil n ý, bud" vel-
ký, bu energický ve všem, co 'konáš. Rozsévej život koi sebe.

Pochop, že klamati, lháti, podvádti. Šáliti znamená snižovati

se. umenšovali se, pedem slabým se uznávati . , . Bu naopak
silný. A .když spatíš nespravedilmost a pochopíš ji — nespra-
vedlnost v život, lež ve vd nebo ve tvrzení jiným vnuco-
vaném — boui se proti nespravedlnosti, -lži a násilí. Bojuj!
Boj, tol život, tím moonjíí, ím bo.j je živjší. A pa.k budeš
žíti a za nkolik hodim tohoto života nedáš léta živoení v ne-
istot a bahn. Bojuj, aby všichni mohli žiti tímto bohatým
a pekypujícím životem a bud jíst, že najdeš.v tomto boji vítšl
radosti, než iv jakékoli jiné innosti."

Nejrtohu nepipojiti vdnou vzpomwku na ve válce zahy-
nulého dobrého kamaráda Slá^v-u Herlasa, který mí pi
pekladu tohoto díla do eštiny byl nápomocen pekladem
nkterých dodatku z posledního anglického vydání »PoIi. tová-
ren a díien«.

V Praae, v ervenci 1920. Vlasta Boek.
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Opravy,

tená opraív si laskavé aíespotl následující nejhrubší tisko-

vé chyby:

9 17 odolá- omezeny

12 . 8 shon* Podjporoyáaia

16 13 »
'

aai jíž dinc!9>

18 7 « a rovnéž tolik

2! 13 zdola pedtevším

26 16 « svého mJádl

43 7 sbor-a o pednost,

45 8 » francouzští

43 12 » i bource,

45 15 zdola •hedvábných

SI 2 » pivé ti, kteff

69 14 » kustf

88 12 » TOstlinaou

91 9 » poukázka

93 9 , situace

94 7 > k potebám
106 10 sbora zaládlnéní

114 19 » potravy to, co' mechanika

123 1 zdola proti melodé
126 14 sirota zvlášt teplému

126 17 » poskytovaly jim

128 1.9 * množství, hrušek

13! 5 zdola •brantborft

136 13 shopa. vyexipediovino

143 15 » 1 korunu-

161. 16 >». prmysl
164 10 odolá stóedaltí v kategorií znal

166 12 shora oalezae-K

166 7 z-dota psobí
167 15 shora. pohebili pedpovdi
169 8 * obchodních



Í78 2 zdola.

184 19 shora

1S7 (4 *

188 3 »

186 4 »

185 14 »

190' • ' H »

193 7 sdwla

195 21 s-hor*

205 16 zdola

310 3 »

225 5 shora

?25 16 -zdola

226 10 »

22T 5 shora

231 1 i.

231' 5 »

234 7 »

234 2 zdola.

237 15 »
.

239 9 »

239 5 »

240 13 shora

243 14 zdol* :

24-1 16 shora

'245 "5 *

245. 1.1 .»

247 12 zdola

257 10 shora

262 8 »

na 2 zdola

264 10 shora

265 9 zdolá

266 10 »

267 3 s&jra

2«S 7 »

2*8 16 zdok

výrobu plachet

podpatk
nedávno vynalezených

na s,U a- Sfa

jsou' ureny
od té doby"

zemdlského
tovární

nepopiratelnými

Všichni tito'-' ' -..',. ''

pro sebe a.
: nádeilry

nechtjí zvtéiti

ješt dtees pouhé Iwopeíatívtú družstvo-

bývá oznaeno
'hlavni ivýlodlou

když má dóstat-ecíié' nwvožstrl ca prodej

verakbveké prífraýtly

v Rusku nejpesnjší

Pavloý

Vorowxw
parostroje •

•

rooipý-leiim '

,

z •iin-ítelu, kteí urí povahu prmyslu:,

jež se ... .

totéž platí

' rvýojýil!e«lm ne^dležit&iíích

jíž se jím dostávalo

Avšak alespo *

atíiují/si do

v ohromnéra iméstS' výrobe*

zhotovovali ne^jedaoáuSíl ' pistroj

imraohé »íe»0 '
''

mimo to, co
'

_

Lamaroki

této 'poleande*

mord Rojjeis

byly by s* '•' -V"

ifow&ckmwáai
teprve tehdy -' '''



272 ;!8 sborn ' když by je vidte

279 19 zdola aby se stavly

279 ' I4 »

280 li a 42 *

280' '

, 7 »

389 . 8 »

292 •8 show
293' 10 »*

295 4 shora

297 9 »

299 12 •
'

»

309 .
3-

'
»

318 4 idol?

iobudtete ze zem
Taková je

v tom nám
Všude, kde se jmenuje

1
R&fkonisko-Ubér-

sko, rozumj v zemích bývalého Jtekou-

slt-o-Uberska.

bude nadále ptwvAdoo
Vlož ádku: (v »exte>nsíív-) níni využití

auitoottatického stavu.* Zkoumáni ip.

.

.

,

množství

Angonormanidské

z Gdaská, -v Ftoísítiix

Hacheíte

•horlogre

Ppenáraka tato patí .na stranu 326,


